


  

  

          



          



  

              
           



              
              
          
           



  

  

     

              
   

         

        
            


  

  

  

  

  



  






  


  

  






  

     
  



  

               


   


  

  

  
           

          
          


  

              

  
              
    

      




  



  

  
              
         
            
           
           
           
           



            


  

  
   
             


  


  

  

  

  

  



           
           
          

             
          






  

  

           


  

  

  

            

   


  

  

  

  









  

  

  

  

  

  

  
 


  

  

  



  

  

  

  

  

  

  


  



  


  



  

  

  

  

  

              
           

 


  

  

  

  

  

  


       



          

 

       


  

  

  

             
            


  

  

  


  

  

  
        

   



  

    




             




  

  

           





           


  

  

  

  


             


  

      
             



             
 



  

  

  

              


             


 


             

   

      




  



  
              


         

         


               


  

  

  


        



  

  

  




  


  

  

  

            
           

               


            
           








  
           
        
          


  

  


               





  

  
         
    
        
  



             


  

  
           
       
              


          



   
            
            

         
             
 

  







           
           
            
      
          
          
             
         

              

           


  

  

           
        

           

         
             

  

          


            



       
             

 




           
            




  

  

  

  

  

  

  

  
          


  

    
            

      





  


  

  


  

  



  

  

  

  

          


          
           



      


            
             


  

  
          

             







  

  

  

  


             
  







            

              
 

 



               
          
 






  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          


  

  


  


  

  

  

                


  

  


  
            



  



  




  
          
         


  



            
          
           





  




  


  

  



  

         
           
           


   

         




              
          




               
           
         
     


  


            


 

         








  

  

  

  


  




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  


  

  


  

  


  

  

  

                
  



  

  


  

  



               
              


  

  

  

  

  








  

  
             




  

  

  

  

  

  





  

          






  

  

  

  

                   





  



              


               



             



  

  


             
             


  

  

  

  




  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  




  

  



  

                


  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  


  
               




  

  

  

  



  



  

  

  
              



  



  



  



  

  

  

  

          


  

  




  

  

                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

            


  

              


  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

     
          


  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

              


  

  

  


  

  

  

  

                 





  

            


  

  

  

  

  

  

  










  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             


  



  

  

  

  

  

  

  

               


  

          
 



  

               


  

  

  

  

  

  

  

     


  

  

  

  

  
             





      



  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

               


  

  

  


            


  

  



  

  

  

  

  

             


  

  

  

  

  



      


  


  

  

            


  


  

  

  

  

  


  

  




  

  

  

            
           


             


  

  

  

  

  


  

  

  



              


  


  

  

  

  

  

  

  


  

  



  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

             
           
         



  

          


  

  

             


  

              


         





  

  






  


  

  

  



  

  

              
            
          


  

  

  

  

  

  



  

  


  

  


    






  

  

  

  

  

              
            


  

  

  

  

                


  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  
             


           


  



                
   


  


    


  

  

  

                  
           










  

  

  

  

  

               




              


  

  

  

  

  



  

  



  

  

  

  



  

  

  


  

  

  

  

              
          
           


  



             
            
          
        


  

  

              

             




           

 
 


          
            



  

         



  

  
          

          



              



  


  

  

  

            
         
  



  


           
         






  

  

  

  

  

  
         


  

           
           


  

  

  

  

  


  

  
           
            


           


  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

             
           


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            


  





  

  


  

  

  


  

              


  


  


  

  

  

    


  

  

  



  

  

  

  

 



               






  

           
     
              


  

  

  

  












   


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        



  



  

  

  

  

  


  

  

  


  





  

  


  

  

             


  



  

               
    


      
   


  

  

    



            


  

               
   





  

  


  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

              





  

  

  

  

  

  


  

              
           
          



  

  

  

  
                  


             


  


  

  

         

           

        
                


   




  

  

  


  

            


  

  

  

  

  

                


  

  

  

  

  


                


  

  

  

               


  

  

  

  



  







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               


  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

           

  

             
             



  

  

  

  



  

  

  

             



  

  

  

  

  

  

       





  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

               


  

  

  

  

  

  

   


  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  


  

  

    


  

  

  

  


  

  

  

              



  

  

  



             



  

  

  

  

  

  

              


  

  











  

    


  
 


  

  
        
              
            


  

  





  

              


  

  

  
        
          
             
       
            



            
            

            




             
             
          
   

   
            

             




               


              


          


   


      




       
              

              
            




  

         
             



         


  


 
          
 






  

  

          


          

            


  
                




  
      






           
          

             
  


            
          

       



        




  





  



        
            
         



  

 
   

        



   

             

           




       





               









          

                

     

              
            


            



            

         

           

    

  

    

              


          


         








    

             



             
            

  


  

              

            
            


          


  
      


            


                 
           


           
       
                

            


   
           
              


            





  


  



  

            




  

              
             


             


  

  
              


            



           

  

    




   
           


               

             

             



             

             
           


           


             

             




 



               

           
          

             
            




  

  

  


 



 



Imagem 1. Placa sinalizadora na entrada para Casa Mateus, Distrito de Vila Real- Concelho de Vila Real, Portugal. 
Registro da primeira visita ao lar – 13/07/2011.

Daqui a lá é meia hora, de lá ...  pega a IP 4? Mas é , quando está tudo bem daqui a Mirandela 
é meia hora. E pronto, é uma cidade muito bunita, tem aquele rio ali no meio da cidade é... é 
muto lindo, aquele santuário lá, Nossa Senhora do Amparo, gentes maravilhosos, bem tratados, 
é..pssoas que lá vão ? é cidade , agora ...Mas Mirandela é muito bunito.E pronto. E mo marido, 
então, viveu e lá stive sozinha, quando casada com ele, ele faleceu e eu olho lá, a minha casita, lá 
pra cima sozinha ..é..vendi, comprei outra casinha ali, ali em Sabrosa,tem  lá, a minha casa em 
Sabrosa, é... Está pa, é outra senhora que está Dona Antônia ali, ó, Dona Antônia que é mesmo 
tamém natural de Sabrosa (Aida da Conceição Carvalho Guerra)



Imagem 2. Quintal do Centro Paroquial, em Lar e Casa São Mateus, Distrito de Vila Real- Concelho de Vila Real, 
Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

É verdade, logo ali… tem couve, tem feijão, tem tomates, tem salsa, tem tudo, não é? É muito bom, 
assim, à porta de casa, um quintalzinho à porta de casa, assim…não é? Mas é preciso andar sem-
pre a sobrar trabalhinho, é preciso , não é? Quem num sumeia, não colhe, não é?(…)

pra semeare, pra colher tem que semear e regar pelas coisas e , depois com ele, é claro que vai 
comer, não é? Mas se num sumear não colhe. Não é bom trabalho mas também não tem, é verda-
de. (Maria Isaura Moreira Reis)



Imagem 3. Dona Celeste, no Lar e Casa São Mateus, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

O mo nome completo? Sou Celeste da Conceição Carvalho Guerra. Olha que nome comprido. [  
] mas podemos chamar Celeste da Conceição, nossa senhora da conceição.Casei-me no dia de 
nossa senhora da conceição, é desde que naSi fui batizada, casei-me no dia de nossa senhora da 
conceição e até então  era uma terça feira e assim, por ali, muita gente antiga e terça feira...ora 
bem, todos os dias são de Deus. Olha, graças a deus que eu , mo marido moReu, tenho três filhos, 
estão casados  estou aqui tamém...sou assim, doente, da coluna, (…)

É , com certeza, detrás dos montes. Pru que é aldeias, e depois tem muitos  pinhais, pra qui não é? 
pra qui cidade, cidade (...) aqui haviam a cidade ? não é? cidade não muito grande ?e... e trás  os 
montes  ie ali, e Abrantes , hoje há Mateus, hoje há Abrantes, ? pronto, num tem stabelecimento, 
tem aqui infrentamim, há lá café, há lá talho,, há o jornali, infrenta minha casa, a minha casinha, 
? compramos aquele bucadinho  que tem  o mo marido quera ..eram cinco irmãos, e, se ele não 
moresse num stavaqui, sabem, stava entrvado ?, mas Deus quis... levá-lo, ? morare, infrenami-
nha casa, há lá talho, café loguinfrente, a minha filha está em Lisboa e quano tá cá, tumamos o 
pequeno-alomoço, café; e e ié assim aqui. Gora... aqui em Abrantes, maj acima é Mateus, pois 
já há outra aldeia, chama raia, pruq são po(u)vos, mas pssoas, pronto, mas , pronto, Vila Real, 
assim... e é Tras-os-Montes, que ia estas aldeias. (…)

Anos? Fiz oitenta... dia vinteseis de janeiro. Fiz oitenta e três. Oitenta e três, oitenta e quatro.
diferença assim... que as pessoas, quando a gente faz anos, tem uma festa. Aqui é uma festa.



Imagem 4. Dona Aida, no Lar e Casa São Mateus, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

Pois... é pra levare, é..consigo, é? Lá pra o que estás a estudar?

eu então, Chamo-me Aida, Aida da Conceição Pisco Silva...

Não, ora bem, mo marido já  era viúvo quando casei-me com ele. Era biúvo e... stava em Lisboa 
tamém, tava... pronto! Um dia vim cá passar o Natale e, e Mirandela.. mo pai tamém é de lá, e a 
minha mãe tamém viveu em Mirandela, mo pai e eu tamém lá stive com  o marido em Mirandela, 
cunhece

(…) A que está em Braga, tá a vivere em Braga. Ntão stá lá... e e é assim, de maneira que mo 
marido não tinha filhos ? Mo marido não tinha filhos era biúvo e eu tamém estava solteira e olhe, 
bibia em Lisboa a catorze anos e estava também sozinha, e coisa e de Mali da vida e, um dia vim 
passar o natale mo pai disse, minha filha ele gostou de mim e eu, pronto, casei pelo civil só, nos 
casamos só pelo civil, então já morei bai fazer, agora em setembro, vinte anos, ele, morreu em 
noventa e um.



Imagem 5. Dona Isaura, no Lar e Casa São Mateus, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

Quantos anos tenho?

Tenho uns aninhos
nobenta…

(…) os portugueses foram pra la vivere, só se falava ir pro Brasile, pro Brasile, ganhar algum 
dinheiro, nao era, pra subire, depois,  começaram a ir pa França, pra Luxemburgo, pa Spanha, 
a precurar a vida, nao é? Onde ganhavam, nao é? E dali e dali, todos fizeram boas casas e , tudo 
tem boas casas , nao é? E numa terra,não se junta pra nada [  ]  nao é? (Maria Isaura Moreira 
Reis)



Imagem 6. Dona Maria Moura, no Lar São Mateus, no Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

A minha vida é... a minha vida é uma vida muito, uma vida muito trabalhosa filha. Trabalhei muito 
e agora estou a sofrer tanto. (…)

De maneira que por isso viemos praquí. Fim da vida é triste querida. Eu tinha um vida tão bonito 
agora, [  ] É filha, é. É bom. Uma vida assim um bucado ingrata, cheia de sodades, tenho muita 
sodade de minha casa. Tenho uma casa muito bonita  Uma casa muito boa, muito bonita. (Maria 
Gonçalves Moura dos Santos).



Imagem 7. Dona Maria Joaquina Macedo, no Lar São Mateus, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

Eu tenho oitenta e faço oitenta e sete dia dezessete, portanto, eu não sei lere. Compreende? A mi-
nha cabeça tamém já está a ficar muito esquecida. Então a senhora conta. Então a senhora conta 
agora, só sabere, dia três de setembro, já não falta muito, oitenta e sete.



Imagem 8. Dona Esmeralda, na aldeia dos Olmos, Concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

Eu nasci aqui, nunca daqui saí.(…) Olha, eu num cunhucí ninguém com meu nume, ninguém, nin-
guém, ninguém. (…) Olha, uma vez fui ao médico e o médico disse assim, nunca ouvi falar nesse 
nome esmeralda, olhe é lindo Esmeralda do Céu e Filipi. (Esmeralda do Céu Felipe)



Imagem 9. Henrique dos Santos Vergueiro Reis, na aldeia de Lamas, Distrito de Bragança, Concelho de Macedo de 
Cavaleiros, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

Si, essa senhora [  ]entende melhor do que eu. [  ] com meus pais. Quer dizer, o meu pai era na-
tural daqui [  ] minha mãe era de outra [  ] despois casaram e vieram aí, eu já vivi puraquí, em 
tempo já estive no Porto [  ]/ vim casei, trabalhando numa aldeia [  ] quatro anos viuvei, é ua 
história do carai. Depoise, em sesenta e ... sesenta e trêis viuvei, dia vinte e seis dezembro sessenta 
e dois(…)É porque é festa aqui agora, no domingo (…)[  ] festa destinada a Senhora Assunção, 
que é padroeira daqui da aldeia. Temos é, festa no campo é lá em cima daqui, a padroeira aqui 
da aldeia, a Senhora Assunção, que é agora no domingo, a festa. (…) Eu gosto muito da posta [  
] Se for a comer fora, restaurante, prefiro comer isso. Em casa [  ] É aquilo que trazem, por que 
eu no faço, e vou a comer em Macedo, no lar dos velhos, vou sozinho [  ] (Henrique dos Santos 
Vergueiro Reis).



Imagem 10. Seu Agostinho, na Serra do Alvão, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.
Fonte: arquivo pessoal

Porque olha, a gente conbersa, nao é? Uns com os outros e uns vao dando conhecimento uns aos 
outros... Eu fui à Amarante… ai. aqui…há uns anos…um conbíbio, onde as pssoas chegavam ao 
pé de mim.. ô, Agostinho! ( ) o olhava pras pssoas, eu nunca tinha ( ) ai, ele nao os conhece, hã…
um já moreu… quera o professor cabrale, tinha sido padre, depois, abusou dos desejos e deixou 
de ser padre pra casar com uma mulhere, quela estaba lá tamem, neste conbíbio… e ele deixou de 
ser padre, depois era professore e ela era também professora..e ele… também tirou e ele ô Agosti-
nho... E eu olhava pras pessoas... olha nao nos conhece, ora eu aqui…. O Alexandre ( ) não fazia 
conta nenhuma, mas eu conheço estomem ( ) vai se vere…diziam assim; Ah, não nos conhece mas 
nós conhecemos a você porque o bimos na televisao…em Macedo de Cavaleiros na mesma…e eu 
/ bom dia/  fui a muita banda e eu…as pessoas  conheciam-me através da telesão. (…)

Olha, nasci aqui, naquela casa onde moro, uma casa velhinha, mais velha doqueu, mas eu tamem 
já nao estou muito novo, estou quase com setenta e seis anos… --- nasci em mil novecentos e trinta 
e seis, dia trinta e cinco, dia quatro de outubro faço, setenta e seis, dia quatro de outubro, sou ati-
rado,…nasci aqui, numa casa velhinha, antiga, mas a gente vive cá confortável, de maneira que 
aqui o Alexandre, numa maré combinamos, deu aparecer lá, eu apareci, com enxada às costas, 
e rente ao pé de um moinho dágua que tenho lá, de lá eu benho pra qui [  ] Eu com enxada às 
costas e ele no tiro, e fumos os dois, numa maré que  tem aqui…o Alexandre conhece, não sei se a 
senhora conhece, tamem não sei se é senhora ou menina! (Agostinho Barreiro Botelho).



Imagem 11. Casa na aldeia de Negreda, no Distrito de Bragança, Concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal.



Imagem 12. Entrevistas com moradores da aldeia de Podence, no Distrito de Bragança, Concelho de Macedo de Ca-
valeiros, Portugal.



Imagem 13. Vista do alto da Serra do Alvão, Distrito de Vila Real, Concelho de Mondim de Basto, Portugal.



Imagem 14. Única pedra sinalizadora, na entrada de Ermelo, Distrito de Vila Real, Concelho de Mondim de Basto, 
Portugal.



Imagem 15. Casa na aldeia de Bobal, Distrito de Vila Real, Concelho de Modim de Basto, Portugal.



Imagem 16. Placa na entrada de Lamas de Olo, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.



Imagem 17. Professor Dr. Alexandre Parafita (UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) com um dos 
sujeitos entrevistados, em Serra do Alvão, Distrito de Vila Real, Concelho de Vila Real, Portugal.



Imagem 18. Senhor Luís, um dos sujeitos participantes da pesquisa, na Aldeia de Bouzende, Distrito de Bragança, 
Concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal.



Imagem 19. Senhora Assis Gaspar, técnica de animação sociocultural, no Lar São Mateus, em Vila Real, Portugal.





SB1–Sujeito1


1


SB1

(...)
Éh:::sóquetinhaumexo.

 P Certo.
2 SB1 nessesburaco,agoraũasétocadaaágua,otaétocadaabarco.
 P ũhum.
 E Esseéomesmotipodepedraquetêmlánaentradanãotêm?
3 SB1 Éh:
 E Comaquela,comaquelefurinhomaior,né?
4 SB1 Éh:
 P SenhorAntônio,onomedosenhortodoéAntôniodequê?
5 SB1 AntônioGomesTição.
 P Quan?Ah,Tição.OnomedaescolaéTição,ali.
 E    /TiçãoTemalgumacoisaaver.
6 SB1       /Éhvemdomeupai.
 P Osenhorénascidoaqui?
7 SB1 Sônascido,mais fuicriado fora, fiqueimui tempu foradepoisqu’euvim

pracá.
 P        /Aonde o senhor

morava?
8 SB1 LápertodeUruaçu.
 P É?
9 SB1 É.
 P Nacidademesmooufora?

10 SB1 Não,nacidade,sĩdanafazenda,fora.
 P    /Nafazendané,ahsei.Eaíosenhorveiopracátêm

 quantotempo?
11 SB1 É.Eu vimpraquí em cinquenta e cinco aímeupaimorreu aí eu vimpa

cuidádeminhamãe.
 P Ah:tácerto.
 E Eacabougostandodessacidadegostosa()
 P /SenhorAntonio...eeeoseupai?Osenhorsabe

 contarquandoéqueeleveio:pracá?:
12 SB1 Não, eu só sei quano ele morreu. Ele morreu: cum oitenta e dois ano,

morreuemcinquenta.
 P Éh?

13 SB1 É.
 P Eeletrabalhavanoquê?

14 SB1 Eleeraprofessor.
 P Éh?!

15 SB1 É.
 P Ah::

16 SB1 Maisieleéprofessor,tabaiavaĩescritoro.É:é::...ativoné?.
 P Éhné.

17 SB1 Étantoquelánavitrinalácêpodevêlá::
 P Hum::tem

18 SB1 osescritudeli.



 P Éné?
19 SB1 Podeoyálá.
 P Onomedeleécomo?

20 SB1 JoaquimMárcioGomesTição
 P Éonomedaescola?
 E /JoaquimMárcioGomesTição

21 SB1 /É.
 E /Já tinha visto... e me conta aqui uma

coisa.Osenhor::..Comoéqueosenhorveiopararpracápromuseu?
22 SB1 Uai::.. cõstece qui a genti vai trabaiano pra qui pra culá até qui [eli]

acerta.
 P Masosenhorgostané?

23 SB1 /eaí /euachubão
 P /Euseiqueosenhor...juntacoisa,cuidané?
 E /Sabedashistóriasdireitinho...
 P /Mas o senhor é

 contratadopratrabalharaqui?
24 SB1 Sô.Sô
 P Masosenhorgostatambém?

25 SB1 Eugostu.euachubão.
 P Muuitobacana.



SEGUNDAPARTEDAENTREVISTACOMOSUJEITO1

26 SB1 Ah,ocêdissequiqueriasabêdudododo::du:::dosprefeitoquitávivu
 E Ai,euquerosaber,vocêvaimecontaessahistória.
27 SB1 /Édosprefeituquitávivu.
 E peraí...deixaverseeuconsigo.Não,peraí.ÉAntonioGomesTição,né?
28 SB1 É.
 E Quediaquevocênasceu?
29 SB1 Diadeizdejaneru.
 E Vocêécapricorniano.[]Dezdejaneirode?
30 SB1 Trintequatu.
 E Cadêalistinha?Contapramim.Nossaentão,masmecontaasuahistória

primeiro.
31 SB1 Oquê?
 E Vocênasceudesdetrintaequatro,vocênumsaiudaquinão,né?
32 SB1 Não.eufui,moreiĩota,nasciaquimafuicriadofora.FuilápraUruaçu,

pra lá, fiquei pra lá, dipois é qui (nhente) vêi praquí. Eu vim praquí ĩ
cinquentecincu.

 E Nuncamaissaiu?
33 SB1 Não.

...
 E Edaí?
34




SB1 uaí eu comecei trabaiá, que eu..., meu pai era professô. ... Minha mãe
trabaiavaaí, erapartera, naques tempunum tinhamédicu,muiéduecia
pracriá,elaquicurria atráisi. Aí eu tava pra lá. Aí em cinquenta
meupaimorreu.Eufiqueipraláimaijuntucumirmãomeu,pricisavade




34a

tálájunt’cumel’.Quanofoiĩcinquentaecincueuvimpácuidádiminha
mãe. Comecei tocá ũas roça aí, mexenu i viranu, é empreitada praquí
pralí, aí... i to í tehoji.Aíquano foi ... ĩ vinti trêisdeagostudi setente
novi,tinhaumhomiládeGoiâna,Jorjão,trabaiavanupatrimõĩ.Aíquieli
micolocôaqui,itôí.É.
AíeliminintregôacasaaquiLIMPA,só,limpa,numtinhanada.Aíeu
comeceiapedíuscumpanheru,usamigu,umtraizumtrem,otutraizotu,
eoquêsnumtraizquiadoaeuvôatráis,buscu,ivôrumano.

 E Nossamais...Vocêquearrumoutudoaquientão?
35 SB1 É.
 E /Conseguiuessascoisatudo?
36 SB1 Essas vitrini éopratrimõĩqui trazi.Quandueu tavacumas coisa tudo

muntuadudentudumsacu,iasespingardatudomuntuadu,marradu,aíeu
faleicumêlis,êlistroxiasvitrina,essasquitaí.A(nhente)vaiarrumanu.

 E Esuacoleçãodemoeda?
37 SB1 Ua,acoleçãodemoedataía.
 E Ésua,nãoé?
38 SB1 É,maizeupustudoaínasvitrina.
 E Não,acheitãointeressante.Coleçãosuademoeda.Quantosanososenhor

táaqui?
39 SB1 Uaitácumtrinteyum.ÉvintitrêisdeagostudisetenteNOVI.
 E E essa casa aqui... Como é que é a história dessa casa? Era casa da

princesa...?
40 SB1 Éaívocêviuaínodocumentuaía.É::,aquinutempudiiscravidãoera

casa di senhô, [comandava] u escravu... Casa de sinhô [comandava] u
escravu.

 E ...Eessascoisaspintada...?
41 SB1 Issaíéoriginali,issaípratrimõĩsemprilimpa.Êssempivemaqui,limpa,

passa,a:gudão,arco, limpau forru,maizeapinturanummexinão,é
original’mesmu.

 E Nossamuitobonita.Maisquemmorouaquianteserasenhor,né?
42 SB1 É::.
 E EporquequechamaCasadaprincesa?
43 SB1 Ua:Porqueela:teviporaqui,ua.
 E Elamorouaqui?
44 SB1 É::,quinummorô,maizela(pó)andôposanoaqui.
 E Ah tá. E o senhor tinha me falado da casa setentista. Têm esse nome

também?
44 SB1 Uaitem,casasetecentista,casadaprincesa.Aínessidocumentquicêtirô

memutem.Éorezistrudela,casaSETENCENTISTA.Querdizerquielaé
demil’setecentuscinquenta.
...

 E Tácerto.Eosenhorcasouaqui?
46 SB1 CASEI
 E Todomundoquevemaquidissequebebe águadaqui e casa. (...)Você

casouaqui?
47 SB1 Casei.
 E Quantosfilhososenhortêm?



48 SB1 Cincu.
 E Moraaqui?
49 SB1 É, não, são miadu. Têm uma mora na Terezinha..., tem uma mora em

Itapaci...,temota[ĩ]moraĩGoiâna,agoradoizaquicumigu.
 E Comoéqueéonomedeles?
50 SB1 É,ũaéMercedi,amaisvéia...,otuéJoaquim,...otaéMaria,...
 E Maria().
51 SB1 /É::
 E Eaesposadosenhor?
52 SB1 ÉMariatamem.
 E Mariatambém?
53 SB1 É:.
 E Távivaainda?
54 SB1 Tá:.GraçasaDeus,Deus[éĩ]conservácumvida,néesaúde.
 E NossaSenhora.Evocêécatólicooudebandouproladodoevangélico?Eu

viquatroigrejaevangélica.
55 SB1  /Eu virei pru ladu do evangelu. É a bíbla memo, né, palavra di

Deus.Quisiapessoanumcrênabíbanoquêquelitêmquicrê.Eletem
quicrêniespiritismo,nifantasma,essacoiseratudu.Entãoapalavrade
Deusué::firme.É:

 E Quandoquevocêconverteu?
56 SB1 Ah,eupasseiasêcrentidi,pareciquifoidisetenteoitupracá.
 E Têmmuitosanos,então.
57 SB1 É.Étemumpunhaduditempu.
 E Aívocêacompanhouaconstruçãodaquelaigreja?
58 SB1 Cumpanhei.
 E /Aprimeiraigrejaqueficaenfrenteaprefeitura?
59 SB1 Não. Lá ĩ cima, a igrejinha nossa é lá ĩ cima, fizemu ũa igrejinha, foi

congreganu lá i coisa.Agoraessipastôqui temaidirrubôe feizota. ...
Essaalíédacristãia::assembleiaéláĩcima.

 E Uai,maisnumétudodeumjeitonão?
60 SB1 Aconteceéissu,qui::écumueutôdizenuprocê.Quiasigrejatácaporta

abertaéparecebêupovuné, tantuũacomuaota.Agoranu fritardos
ovu, é quiDeus vai vê quem qui .. servi pa eli quem qui num servi, tá
entendenu.

 E Entãovocêdeixoudeir,numparticipadafestadoDivino?
61 SB1 NÃO...Não... É ũa coisa que eu falu procê, ocê é ativa cê sabi. É:: cê

comiũacoisa..quinumdácertu..ocê::embruyauestambu,ocêtomaũ
sonrisale, cê sai lá fora meti u dedu na guela, gumita lá aqueli trem
azedu,danadu,jogafora.LaniIsaíavintioitu,OITUfalaquiessasfesta
quiupovuusadedolatrianũpassadevomituprusenhô,ésóimundici,
praelinum temvantagi ...Praelinum temvantagi, eu faluuqui tána
BÍBA,numfalucoisaquieu:tôinventanu,faladunão.Siapessoaquisélê
ÓYA LÁ ... Jesuis determinô us discipi de dois a doisi, ta lá ĩ primeru
Corintyodeiz,vintisetivintioitu.Didoisadoipregáoevangelu.Ielifalô
Ó,siocêchegánal’gũacasaiêschamá,vamvamucumêissu,cêcomi,
semNADAPERGUNTÁ.Maissielifal’si,AÍmuda,elidizassimmaissi
aqueliINFIELIDISSÉissufoisacrificaduaído,ocênumcoma.Porconta



quequel’nusdivertiu,quédizê,eusôcrenticheganũacasaaí,ótemum
doci aqui, vamu cumê, cê tá cum precisão, vamu cumê vamu, um bolu,
podicumê,nũánumtemnadaũacoisacaota.Maissielifaláissufoiũa
festaquenóisfeizaqui,Sant’Antonhu,SãũPedu,immicoisaitali,[aí
ageneunumcomi,memuqui cê tá] cum fomi, nãoentãoDeusabençoi
brigadueprontu,cabô...EnsinamentudabíbaÉESSI...ÓYAláĩprimeru
Corintu deizi, versu VINTI, diz assim: AS COISA QUI OS GENTIS
SACRIFICA, SACRIFICA AO DEMÔNU i não a Deusy. A bíba Jão
FerrerdiArmeida.Agoraabíbadaavi’mariafalaassim:ascoisaquiUS
PAGÃŨ...sacrifica,sacrificaaodemônhuinãoaDeusu,querdizerqui
muda.Abíbaa:duJãoFerrerdiArmeidatrataupessoaldigentiu,jáa
bíbla católica trata u povu de PAGÃŨ, i si ocê fala pr’elis [qui’ês é]
pagãobrigacũagenti,êsacharuim,táentenu?(riso)

 E Nossa,cheiodeensinamento,piorqueémesmo.
62 SB1 Cêpodioyáquicêvê.Abibasuaéoquê?
 E Aqueeutenhoemcasaéumasó,écatólicadeveser,minhavóqueme

deu.
63 SB1         /Éavi’maria
 E /Eu vou

olharemprimeiroCorintios.
64 SB1 PrimeruCorintudeiz,VERSUVINTI.
 E Voudarumachecadaquandoeuchegarláemcasa.
65 SB1 É::.
 E Muitointeressante....Euatévouanotar....Umné?
66 SB1 É,primeruCorinti,...deiz,versuvinti.Ivintium,osdoisversícujuntu,aí

cêvêlá.
 E Agora outra coisa, mudando de assunto. O senhor é morador há muito

tempo, o senhor deve saber falar pra mim. Por quê que Pilar de Goiás
chamaPilardeGoiás?

67 SB1 PruquequichamaPilá?Dividuédipedra,porqueelaécarçadaipedra.
Todulugáquicêvaitemmurudipedra,temcarçadadipedra,édividuas
pedra,porissuéquipegonomiPilá.

 E Ahtá.Etem,essacasaaqui,porexemplo,oseuNêgotavacontandopra
mim que ele tentou arrumar, não deixaram ele arrumar e ficou aí esse
negocio. Quem que não deixou arrumar? Porque que não restaura, não
arruma?

68 SB1 Amaiissaí,aconteciéissu,quiuvéiquiédonudelamorreui:passarupa
famiaiurapaizquiédonudelamoranoGurupiieliébomdeborsu,eli
temfazenda,elitêmcartóru,elitemtudu.Então,patrimõĩnummexinão
ua, tem qui sê pra eli memo arrumá. QUEM NUM PODI IMPENHA,
perdi,aínoivai,maipodi.

 E Outracoisaqueeuqueroteperguntarqueninguémsoubemeresponder,
quem fez maravilhosamente bem aquela bica d`água? Aquilo é de água
mineral,nãoé?

69 SB1 /É.
 E /Doladodaigreja.Comoéqueaquelenegóciocorreali?
70 SB1 Aquela água, aquela foi tirada pelus escravu. É, quela foi tiradu pelus

escravu, elaHOJI, ês jámudarumuitu u isquema nela.Mais ela vinha



numcanaldipedra,quanutirôelaláĩcimanaserra,desceurêgufundu,
aífeizurêgudipedra,carçadim,agoraquandoaágua[]correnuêsvei
cuas lagi tampô, tampa, aí joga terra em cima, tampa. Cê pode andá,
pode plantá coisa, eu trabaiei muitu lá.  Quanu enchia di RAÍZI, a
[nhenti] IA limpava,cum inchada, inchadão, tiravaa terradicima, tira
aquel’spedra,aí limpaaqueli trechu, vaidi trechu ĩ trechuaté limpáu
rêgu tudu,aídipoisêsmudaru,hojiêspuzerucanu.Maiséaáguavem
incanada,vemdaserra.

 E Maiséáguamineral?
71 SB1 É::boa.
 E Geladinha.Todavezqueeuvoueubebo.Éaterceira,quartavezqueeu

venhoaqui, eu sempre levo lápra casapra tomar, águamineralmesmo.
Deixaeuveroutracoisaqueeuqueriaperguntar...ahdosprefeitos.Você
achaqueeuconsigoconversarcomeles?

72 SB1 Uai,umbucadudêsjámorreu.
 E Cadêalistinhaminha?Anotaaí...cadêmeustrem.
73 SB1      /Quiêquié?
 E Quemquejámorreuequemnãomorreu?
74 SB1 Uaiu[]maisvéiaíquifoiuMaruVaiz,jámorreu....MatêmJovianu.
 E Põeumacruzinhaaínosquetávivoainda,porfavor.
75 SB1 Peraí.[Ĩé]Deixaeuvêondiéquitáquiuparent’meu.
 E Quepodeconversarcomigo.
76 SB1 Prefeitu Joaquim Machadu, el’ morreu, Joaquim Machadu. Manuel

Oliveiramorreu.PerfeituJoaquimAdorneli jámorreu.PrefeituManuel’
Machadu tamem já morreu. É:::, pam pam pam, janeru [ ] ... prefeitu
Jovianu, essi tá vivu, graças àDeusu, primmeu, tá vivu.É::. janeru di
sessenteum,pantuéeli,prefeituJoarquimAranha.

 E ElesmoramemPilar?
77 SB1 Êsmora.Prefeitu JoarquimAranha, é:.PrefeituDorvalu, jámorreu. ...

PrefeituJosel’tamemjámorreu....PrefeituNeríBatista,távivu....É::,
prefeitu SebastiãoVenançu, tá vivu, graças àDeus. PrefeituAl’vinu, tá
vivu,graçasàDeus.É:,prefeituAdemirBatista,jámorreu.Épracá.

 E Seráqueelesrecebemagenteemcasa?
78 SB1 Uai,recebiô
 E Praeuirconversarcomele?
79 SB1 Recébi.PrefeituAbíliuVenançu,taí,graçasàDeus.
 E Tudoéfilhodaquiné?
80 SB1 É. Só Jovianumora lá ĩ Tapaci. PrefeituPedru daPemi, essimora em

Goiâna,távivu,graçasàDeusu.É:,prefeituVal’teniBatista,távivu,essi
mora aqui nu Pilá. Prefeitu Mauro Souza di Oliveira, essi mora na
fazenda, tá vivu. Prefeitu Jaquim Santana Rama Batista, é essi qui tá
comandanuaí agora.Quer dizê vivu tem, ... vivu tem ... um, dois, trêis,
quatu,cincu,cincu,seisi,seti,oitu,novi,deiz,urestujámorreu.

 E Ah,nãoentãodá...AmaioriamoraaquiemPilar?
81 SB1 É,sóJovianuquimoraĩTapací,quiéprimprimerumeu.Upaideliera

irmãodaminhamãe. IuPedrimquimoraemGoiâna,eunumseiondé
quiusetorquiel’mora,éfoiprefeituaqui.uszotomoratudoaqui,Bila
Venançu,BastiãoVenançu,[]



 E  /Aidadedelesmaisoumenos?
82 SB1 Uai.
 E Têmtudomaisdesessentaanosné?
83 SB1 UBastiãoédiquarenteoitu.AgorauBílapareciquiédicinquen,édi,

di..., quarente cin::cu, puraí assim. Pedrim indé novi, Vartecu é novu,
Nerí mora aqui di incostadu aqui, é di vizim aqui. Aí senhora vai
procuranoaí,essisaquiusvéitudumorreumemu,numtêmmaisnenhum
vivudessesdaquinão.É...[]

 E Outracoisaqueeuqueroperguntarprocê.Têmalgumacachoeiraaquique
dápragentevisitar?

84 SB1 Tenha.CachueradoOgó.Ocêispod’descênaesquinaalíevirapralá,a
estradasó,éum[quilômidu]....Éissaquímemu,dusquitávivuésóessis
aqui.

 E PorquêquechamaOgó?
85 SB1 Ogóéporqueéminéru.Cêpópegáu:::udiçonáruiscolareoyáquitem

todasessascoisa.Ogóéquiéminéro.
 E Minério?
86 SB1 É.Lugardioru.
 E Bomdemais.Seeuforláentão,seráqueelesmerecebem?
87 SB1 Recebi,êsétuduiducaduuá.Bilaémuitubompaconversá.Bastião,num

seisiel’taí,porqueBastiãotrabaialáemGoiânalá,fazenoconstrução
lápa,puzoto,queunumsei,maisétudubacana,tudu...Nerí,umaisfácil
aqui a, essi mora qui di di banda. Varteco mora na rua Vira Copu aí
descenu,dessi laduassima,Vartemí,quarquéum.UBilamora lápert’
do chafarizu, agora o Bastião Venançumora alí pert da da da, da, du
bancu,naruadubancu,acasinhadelialia.

 E Ahnão,beleza.Euvoulá.
88 SB1 GorauJovianuéĩTapaci.




SB2–Sujeito2

 E Escutamaiseu tô impressionadacomessacidade,eu tôachandogostosa
demais.

1 SB
2

[]Mazéumlugarzinbompragentivivênéi...,émuitulegau[]assima
nossacidadi.

 E Ecomoéquevocêveiopararaqui?

2 SB
2

Eusônasciduecriaduaqui.

 E Ah,cênasceuefoicriadoaqui.CêconheceGoiânia,outrascidades...

3 SB
2

/Conheçu,váriasotascidadi,conheçu.



 E Ah,entãotácerto.

4 SB
2

/Porimzempu assim alguma cidadi vizinha, mais afastada, comu
Crixás,NovaCrixás,é:Terezinha,é:Idrolina,Uruaçu,Ceris,Riaumai:

 E Étudomaisoumenosperto?

5 SB
2

Étuduassimé:cidadevizinha,assimmaisistanumaispertu,né.

 E Escuta,aquichovetododia?

6 SB
2

Não.Porizempunaépocadisecaésolmesmudiretu,né.Apartirdi,di...
dioutubru,antiscumeçavaachuvacumeçavapranoisaquiemsetembu,
aíupessoauaquiqui jáeraacostumadaa[servi]di lavora,essascoisa,
né,jáplantavajásabiautempucertu,disetembuĩdianiejácumeçavao
planti.Mascomutempuquilávaipassanuné,[muitomaisárve]Aágua
quitinhaeraemvortadacidadieramuitamata[essacoisa],puxamuita
chuva.Macertotempupracá[]tantuassimchuvaigualeraantigu,né
maispratrais.

 E Eu perguntei isso pro senhor, por que Goiânia é quente, Goiânia é uma
cidadequenossasenhora,abafado,nãoseiseéporqueeugostomaisde
montanha, de morro assim, a sensação que eu tive é que é uma cidade
fresca[]Aiacheiacidadetambém,agentechegouontemquasedezhoras
danoite,têmumaturminhaqueficanapraça,todacidadedointeriortêm
né?

7 SB
2

Umconjuntozimassimpabatêpapo...

 E /Comoéquefunciona,opovosaitododiapraruapra
conversar...?

8 SB
2

Não, aqui acontece é u seguinti, nu tempu no, meu porizempu mais a
afastadu, nós usava assim, num tinha lá ondi saí, nem nada, não tinha
diversãonum tinhanada,aí juntavausgrupimnucentuda cidadi, né. I
batêpapu,contáhistorinha,algũacoisaassim,né.Umtipudemintirinha,
cadauminventavaũacoisaprafalá,ninguémtinhacertezadinada,anum
sêaque’aspessoamais[lar]maisvéiaquiagentiouviaũahistorinha,qui
hoji,nédifícildagenti...

 E Maisquehistorinhacêisinventava,história,culturadaquiou?

9 SB
2

/ [ ] É sobri assim:::, vamu supô
assim, é.. lembrá um poquinhu qui. A genti sabia história das pessoa
contava assim di di reinadu, mais ou menu por aí assim, sabi, eu num
lembrumais,némuitascoisa.Historinhaassiminventadaporêsmemu,nu
tempudupaidês,antigu,né,viviafalanuaquilu,maisétãovelhuqui...

 E Ahh,maisébomdemaisdesabe,



10 SB
2

Éũahistóriaassimcumprida,cumeçavaainventá,juntavaaquêsgrupim
nasportadascasa,nédaque’aspessoamaisvéya,népaovíaquilu,sóqui
numomentuhoji,jánumdámaisné...

 E Ah,agoraquecêlembracênãoquercontapramim.

11 SB
2

/Não,nãoeugostuatédiconversácomalgũaspessoa[mais
novaquimiprocura]maiséoseguinti te temhoraquipareciquipassa,
numdápra...

 E Osenhortácomquantosanosmesmo?

12 SB
2

Sessentequatu.

 E Tácumsessentaequatro.Nossatêmcomsessentaequatroanos.Osenhor
sabequenósfomosalíagoraeeuconverseicomoseuAntoniolá,achei
interessente.

13 SB
2

Qualoládududumuseu?

 E É.

14 SB
2

AntonhioGomis.

 E É.E ele têmuma coleção lá de nota né, o povoque doa as coisa lá pro
museu e a gente conversando tudo ele foi me contá a história quando o
SPHAN veio restaurar a igreja têm uma... Vocês acompanharam a
restauraçãodaigrejaaqui?

15 SB
2

Já,já,umapartijá.

 E Osenhorquemoraaqui...Muitotempo.

16 SB
2

Já,eulembrumuituda,incrusivelá,u::museumezmjáajudeiatrabalhar
naquiloali,umserviçãodemuruĩvolta,incrusiveaprendiafazêaquilocũ
meu ti que já trabalhava naqueli serviçu ali né, a genti comu serventi,
ajudá a fazê as coisa e a genti vai aprendenuné.Hoji icrusive já tenho
váriosserviçuali,nãoseisecêisforũnasaídaquivaipraTerezinha,uns
muru di pedra, é:, divĩnu a igreja, né.Eu que fiçu aquilu.Agora já têm
otras parti quês já tão fazenu já é diferenti já é otas pessoa.  Mais
antigamentijáfazia,ajudavané.

 E Quelegal.Têmummaterialespecialprafazero...Não?

17 SB
2

Éaspedraseguinu.Pedraassimnaturalmemoassim.Cêvaierancafaiz
aquilu,numécoisaassimbemfeitaigualjávemunsmaterial,porizempu
assim cê compra aquilu já preparadu, tipu assim, pra fazê quarqué um



tipu,ũmaterialbemfeituné.

 E Uhum.

18 SB
2

Jánãoé ĩgualaquilu.Éumapedramaisoumenuassimsevaipareanu,
ajeitanu u jeitu dela pa conseguí fazê uma coisamaisomenu bunitu, né.
Maisnumficaassimlegaltuducertimnãoporquepedra,né,numsêbem
apreparadanumtemjeitu.

 E MaisopessoaldoSPHANéqueveiofazeroujuntougenteaquidePilar
pratrabalhar.

19 SB
2

/Não aí aconteci u
seguinti.Aconteciusiguinti.Êspega,vêupessoalfazêepegauspessoal
dacidadipaaquelisquisabimaisoumenusfazêaquiluné.Iaífaiz

 E /Já temmuito tempoque eles
entregaramaigrejapropovo? 

20 SB
2

Oserviçuné.

 E É.

22 SB
2

Quiaĩgrejaéantiga,éantiguíssima,àsveisnumépartiquiagentisabi.
Mais u serviçu a genti ajudô fazê, né. Já temassimmais oumenuuns::
quarentaanusporaíassim,vinhareformanusempriné.

 E EuvinumjornalláemGoiânia,entregaramaigrejadePilar.

23 SB
2

Ahissaíjáéũareformaquiêsfizerũpocutempu.

 E Masénessamesmaigrejaquenóstamofalanoounoutra?

24 SB
2

Não,essaénasaídadilá.

 E Ah,táecomoéqueeraessaigreja?PorquetemumadeNossaSenhorada
MercêseNossaSenhoradaPilar?Édiferente?

25 SB
2

/É.EssaNossa senhoradasMercês é essaqui’eu tô falanu
prasinhoranondiéquiagentitrabalhôlá.

 E Ah,tá

26 SB
2

IagoraNossaSinhoradoPilaréessadaqui,da,da,du centrozimaqui,
quiacidadinumtemé,falatuduécentru,néquiacidadiépiquininhané.
É essa daqui i a outra é qui vai pra saída [ ] e a Nossa Senhora das
MercêsiaquiNossaSinhoradoPilar.

 E Ah.



27 SB
2

Agoraashistóraantigaporimzempu[]tinhaváriusĩgrejanaquelaépoca,
só qui já é um casu qui eu sei assim um poquinhu é pelus outru. Tinha
igrejadoSôduRosáro,é:,épuraínumseinemoqui informámaisqui
issuécoisaantigajá.

 E /Não, não, não têm
problemanão.Masoqueeuqueriateperguntar,cêmoraaquidesdequecê
nasceu,àsvezescêsabemecontá.SeuAntoniocomeçouacontámaisaí
foi chegando gente ele teve que conversa otras coisa.Eu vi lá uma, eles
pediramprareconstruíumpretovelho.

28 SB
2

Não.

 E Não sei se era nas histórias de feitiçero que tinha na cidade muito
interessante...

29 SB
2

Ahsei!

 E Vocêquandoerameninonãosabiadessashistórias?

30 SB
2

/Ahsei.Não.Poraíquieutôfalanu,cêvai,
agentivaiconversanu

 E /Lembrané.

31 SB
2

/vailembranu,né.Euviumahistórianãoseisi,era.Ucasué
história, num sei si é certeza, qui até hoji eu ficu incabuladu purissaí
também. É:: Fala u seguinti. Qui tinha um feiticeru aqui e outru lá nu
Crixás.

 E Hum...

32 SB
2

Aí pra véya qual dus, é pra vê a diferença entre us dois, qual dês seria
maisforti,nufeitiçu,vêqual’édelisquieramelhor,né.Ahistóriaqui’eu
vicontanuéuseguinti,udiláadoeceudimentirinha,né.Aímandôũ::ês
fala assim, recadu. Recadu é quanu ocê cominica cum a pessoa e fala
fulanuocêvailáital,cêsabedissoné?Aípraelivisitáelilá.Ufeiticêru
daquiívisitáuotudilá.Aímarcarũcombinôtudim,devitêvinduarguém
lá,faladusobriissoaí,elifalônãotudubemvôlávisitaeli.Aímarcôum
diaifoi.Aíuotuláprafazêmaldadicumufeiticêrudaqui,aídizquifeiz
u:aquês[]antigu,numseisiocêis,ocêisnumlembra,[]falavabadrão,
badramiéusiguintiéumpedaçudipauquicolocavaaquilláaquiãssim
ó,prapessoasaltá.

 E Hum,maisporcontadequê?

33 SB
2

Ali,éujeitudêsfazêulevantamen’dacasa,usé:,uportauquiéissuaqui,
éissoali,né.Êscolocavaaa:maderaĩcimadaquelialiprafazêfirmeza
naquelitempu,aíchamavaaquilidibadrami.Aíudissiquiufeiticêrudi



lá,népegôfeizumfeitiçuĩcimadaquelinegóçuali,quanuucarachegava
pápuláachava,viaudefeituné,comuquiiaacontecê.Aíeliavisôpraessi
daquipravisitáeli,quielitavasentinumau,itaunãoseioque[]ielifoi.
Aínuchegálá,aíprimeruvemamulherprarecebêapessoa.Aífalouah,
cuméqui vai fulanu?Ah tádeitaduali i tau, cêpudia i lá visitá eli, tal.
Falounão,vimfoipraissumermu.Ubadramierajustamentinaportadu
quartupraentrá.Aíucumpadi,achuquiêseraatécumpadichegôentrô,
nãochegôpaentráné,quandoelepoisuPÉpapuláubadrãoprotuladu
aíelisintiu,falouhumhumhumhum,fastouopépatraizi.Elisintiuqui
tinhacoisaalídentu.

 E Credo.Ofeiticeirodaqui?

34 SB
2

/É u feiticêru di cá, quer dizê qui eli viu qui tinha algũa coisa
feitapraeli,seelipulápradentruelimorria.Ufeitiçumatava,né.

 E /Quêqueisso

 P Eerafeitosópraeleessefeitiço?

 SB
2

Ela fez era feitu era pra pra eli, pa vê, é ĩgual tava falanu procê nu
cumeçu,pravêqualédusdoistinhaqui[]maisforti,nufeitiçuné.

 E Olha.

35 SB
2

[ ] ficu tremenuaté.Aípegô i u cara di cá di cá du diPilar, quanu eli
levouupéprasaltáelesentiutirôupépratrais,falounãoaquinumdá
papassá.Iaí[numteviotas]cunversané.Aídispidiudamulherláetali
muntô num cavalu vêi imbora. Aí a mulher ma u outru lá cumentô é o
fulanuláébrabu,elisintiu,numquisentránão.ielivêiimborané.Aía
historia tamen cumeça ãssim, aí u cara daqui veiu imbora, u feiticêru, i
dissi na época a igreja daqui, é tinha a: a: u sinu eramuitu autu, ondé
quêsbatia.Todudiadiseishoramaisoumenubatisinaudisinu,marcanu
uhoráru,otascoisa.Aíufeiticêrupegôpidiuuu,elicriavaumnetim,ia
horaqui fossi batê, dáu sinaunu sinua seishoraaviasssi pra eli.Aíu
mininuficouládiprantãũláisperanu.[]Aliais,eujáeujátôadiantanua
coisa.É:,eleveiomandô,matôumasaracura,numseisioceisjácunheci
ũasaracura,mandôtirátodaspenanela,matouelamermoné,asaracura,
tirôaspenacolocôdentrudaispingarda,feizaquelacoisêratodalá.Cada
coisaelipoisdentudaispingarda.Chumbu,pregu,essaspenadessadess
saracura,iajeitôtudueaíquandéqueliaelifalôprumininuahoraqui[]
eli fossisubiprabatêusinuavisassepraeli,né,puhomi.Aídissiquiu
mininu ficou ládeprantão lá.Ahoraquideu seishora, falouohvô vai
batênusinulá.Aídissiquielipego,játinhafeituaquelascoisêratudo.

 E /Amisturadatudo,enfiadodentroda
espingarda.

36 SB
2

/Aíahoraquideruuprimerusinau lánusinueli levôaespingarda lá
prurumuduCrixá.Epuxôsaiutiru,né.Ucaralámorreu,né.



 E Ah!

37 SB
2

Asaracuraqui tinhamatadoucarasaiucantanu, foipelubreju, iacabô
elimatanuuhomiládessijeitu.

 E Quequê,elemirô,esperoosinotocá.Nãoentendi,miroupronadané,dá
mesmacoisa,procéu.

38 SB
2

/[]énurumuládiondiéquielitava

 E /ondeeletavaeaíocaramorreu?

38 SB
2

Eaí,ahoraquideuusinauaquiqu’eliatirôucaralámorreu,asaracura
saiucantanuquiêstinhamatadupratiráaspena,[fugiupumatu],ipuraí
temmaiscoisaquieunumlembru

 P Muitointeressante.

39 SB
2

Essa históra é u siguinti, eu achu qui é uma históra, num sei né. Mais
váriaspessoaantiga, jáviváriaspessoacontáessamesmacoisa... Já tô
lembranudi,outa,seocêisnumimpotá.

 E Claroquenão,adorohistória.

40 SB
2

Essa já é, pelasmetadi, num sei, Agora essa di cá aconteceu u siguinti.
Tinhaum,umamulheraqui,nãofazenudiferença,parecequiucautipu
docabeluparecenuuseu.

 E Enrolado.Cabeloenrolado

41 SB
2

/Dessejeituassimné.Entãoessamulhergostavadevárias
pessoaaquidentudacidadi.Todumundutinhaqueiláondéquelatava,
ficá cum ela i tudu, sab’. interessá, ela interessava, a pessoa que ela
queria,é::numtinhaninguémquicercava.

 E Elaconseguiapegátodomundo.

42 SB
2

/[]elalevavapralá.Ichegôumcaraaí,naépocaaíchegôumrapaize
numconseguia ela,conseguíeli,népra fica cumela lá.Bãumaí, eli foi
fazêucabelunumbarbêru,quitinhaaí,naépocaêsfalam.Iusavaaquêis
tambureti, iucabeludelipareciademaiscumao:,apel’dodacomdu
tamburete.Sab’?Dentu.Aíelapegôitinhaconversaducumbarbêru,udia
quieli fossecortáucabelu tirasseumpoquinhuducabeludeli i levasse
pra ela, a única solução qui ela podia consegui cum pegá eli, né. Aí u
barbêrufalôtábom,ué,façuissuprocê.Maiscomuucabelu,ucaraera
veiacu tamém, pra vê o quê qui poderia cuntecê, u cabelu deli parecia
dimaiscumcabelududutamburetilá,né.Imitavamaisoumenu,aíuquê
quiela,uquêquielifeiz,elifoicortáucabelu,inucentinunsabiadinada,
né.Aíahoraquielitavacortanuucabelu,terminôdifazêucabeludeli,
u::ubarbêrufoiirapôumpoquimnutamburetiipoisnumpapeuzinilevô
pamulerlá.Aítodumundunapraça,nemninguémsabianadanaquilu,né



jáucarajáqueriavêoquêquiiriacuntecê,né.Aítodumun’,ĩguautava
falanu, juntavaaquêsmontimdigentinaspraça[todumundovai]contá
história.Achuquiahistóraéãssimamulémoravapracáeubarbêrulá
imbaixu,tiné:tinhaquisubiavenidaatépachegalá.Aítáláconversanu
tal,aíuspessoaulánumeidarua,quandéfé,óutamburetisubinupumei
da rua afora. {risos} Foi pará lá nondi é qui a mulé tava.Mais é uma
históramuitubemengraçada.Éocasuquieutôfalanupocê.Amuleera
tãofortenotrem...

 E Nofeitiço.

43 SB
2

Nu feitiçu qui u tambureti foi pará lá ondi é qu’ela tava. Achanu qui
poderiasêorapaiz.[]Ótamburetiandanulá,uai.Foiparálá.Dessijeitu
ahistóra.

 E EntãoPilaréfortenessesentido,aindadeveterunsresquíciosdessestrem,
umpovoaindaquemexecomisso,complanta,essestremdechá,essas

44 SB
2

É.Euachuassimcê,[]nessistempueutivicunversanucumrapaiz,[tava
justamen’ nu] hospitau, lá em Ceris nóis tava lá, tava fazenu um
tratamen’,aíorapaizlá,íucasucêficaesperanu,cêvainuhospitaucê
ficaesperanutodavidané,atéchegáohorárodagentené.

 E AquiTêmquantoshospitais?

45 SB
2

Hum?

 E Aquitêmquantoshospital?

46 SB
2

[]Aquinóissótemuumhospitau.Ũacoisamaisãssimdelicada,quarqué
coisacêtêmquisaí,né.AínóistavaláĩCeris,aíjustamenticunversanu
cumrapaizládiCrixássobriessaparti,aíé,[]elibomdipapueutamem,
entei nu assuntu, nóis levô foi hora, i cabô qu’eli passava tudu rudiadu
assimdascoisa,digentiné,cadaumispianua[],[no,nupapu],aífalô
aha[genticumeçaéagentisabidiouvífalá,né].Numécoisaqu’eusei
não,écoisaquiagentivêni,né,di fora.Uzotucontanu,então,eu::vô
ispichanu por essi mundu afora, vô tamem, né. é desse tipu né. E aí
cumeçamu,tátudurudiadu.Aíquêquitácuntecenuaqui,nóiséuquê.É
locutôéargumacoisa,umtan’digentiquitinha,aípegueiisaítamenné.
Ahvaicunversanudimais, foi juntanugentidentuduhospitauné,numé
legau.Poisé,maahistóradoPilarédessejeitu, temémuitascoisaqui
vaiaparecenucê

 E Maistêmgentequemexecumfeitiçoaquiainda?

47 SB
2

Não,hojinãoexistiissumarnão.

 E Alguémquetrabalha,nãonumdigoassimfeitiço,assimqueagenteescuta



antigamenteetal.

48 SB
2

Euseidũahistorinha,éũacoisaaténemnumgostudifalámarnucasucê
tágravanu[assimcê],acoisanumvaiaparecêaquiden’dacidadi.

 E Não.Issoaquiéporqueagentenãoconsegueanotartudo.

49 SB
2

Aíaconteciuseguinti.Temumrapaiz,afamiliadelihoji,dentudacidadi
aquituduéamigudagenti,incrusiveunsécumpadriitau,essieulembru.
Elamaisé,cêisjácunheciaquiSantaTerezinha?Não,né?

 E Não.Agentechegouontemdenoite,maisoumenos,essasregiõesagente
sabe.

50 SB
2

Aquinóistemuaserradaqui,cêisvierupurItapaci?

 E Ãham.

51 SB
2

Poisé, [nois temuaserraaqui ĩguauzinessaquioceisdescerucêisvirũ
quiétuducheidecurva,numé?]Aquiprabaixounóistemuotatambém.
Sai da cidadi aí já cumeça logu a baxá né, pirigosa até. Aí cumeça a
praníciné,aíébomdiandáatéchegáSantaTerezinha.Bomaí,essisinhô,
elichamaatéPauloduCarmo.

 E PaulodoCarmo?

52 SB
2

É.Ele temũasaíquivai, temũachacrinhaquivaiaquipor laduda,du
Guarinos.Éotulugazimtamemmeipirigosunaépoca,upovufalavamais
eunumseihistóradi lá.Aíeli tava lá imbaxu,nabaxadaevinhasubinu
pra cá né, vinu ĩbora à pé. Aí na baxada lá, ĩguau tô falanu ondi qui
cumeça subi a serra di lá pra cá, tinha ũa baxada ãssim i tempu secu,
tempudidisecaquiagenti falanénucasuaqui,aíeliévêi ipassuum
caminhãoporeli.Elideucumamãopravêsiucaraparavapratrazêel’,
elijápessoadiidadi,manemdeumorau.Elifoi[inganôcê]euvôchegá
primeru,elifalôné,pensôelifalôefalôpranóisaquinarua,numadianta
eu vô chegá primeru qui [ocê], num dianta ocêis nummi leva.Num sei
ĩguaunumpranuãssimó,sóquinumeraasfaltunão,icaminhãoĩ:::,cadê
de saí du lugá. I eli passô, vei cum toda paciênça del’, chegô aqui na
cidadi,daquielifoilápa[cha]quiéĩguautôfalanuprocêquiénalinha
quivaipaGuarinus,émaisoumenuunsdoisquilômetudaqui.Elifoi,[vai
tê]temumcaminhãoingastaiadulánaserra,lánabaxadadaserra,num
seiporquequinumsaidiláquiutemputásecu,elifalava.Poischegôlá
nacasadeli,discansô,tirôcamisa,refrescô,aífalavaagorapodisaí,aíu
caminhãozummm,imbora.

 E Olhasó!Eessehomemévivoainda?

53 SB
2

Não, jámorreu.Essiaíahistória todumundusabidissuaqui ielicontô
pranóisaqui.Elisabiaargumacoisafort’tambemné,cêvêocaminhão



ficôlánummeida[cha]

 E Nãotinhanadaquejustificavaeleficarparado.

54 SB
2

Issuaíagentisabiquiéverdadi.

 E Olhasó!

55 SB
2

Agora,porimzempu,benzedôessascoisanoístemumaquiimbaixu,tamen
benziessascoisa,masnum,tôpurforadissu.Numacreditumuitunessas
coisa.

 P Curandeiro,também?

56 SB
2

Éelié,essihomitamemelifazia,tipuassim,quanduerafimdisemanaia
muita genti pá casa deli lá, na chácra lá, dissi qu’li tinha, nunca vi
tambem,tinhaũasaionagrandi,[]ivinhamuitagentifazê

 E Consulta.

57 SB
2

Consultacumeli idavacertu,essiPaulu[].Elidavamuituremédiupu
povuicuravaargũacoisané.Elisabiamuitacoisasobriissaí.

 E Olha só!Agora lá emGoiânia temmuito disso,mas é porque cidade do
interior tem mais tradição. Por exemplo, as garrafadas que o povo faz,
planta, às vezes tem algem na cidade que trabalha com... Aqui não tem
não?

58 SB
2

Não.Tinhané,eucunhecímuitagentidesdessitipuãssimigualcêfalanu
assim,dáũaraizada,argũacoisa.Ieutinhaũa:tia,nucasudaprimera
mulhernucasu,elaeraboapratratádessitipudicoisa.Écunhecímuita
partera, né. Antigamenti di primeru essi pessoau ia criá, porimzempu
assimnucasutê filhuquiseja,asparteraqueiananascasa,numiapu
hospitulnemnadanão,eradessijeitu.Incrusiveeumemuteviumfilhufoi,
já faleceu cum seti anu na época, né, qui tinha pobremadi coração, foi
criadu dentu di casamermu, né. Eu seguranu a muié pur ditrais lá i a
parteravêie[]

 E Seufilhoesse?

59 SB
2

É.filhumeu.

 E Menino!

60 SB
2

Apertavadaqui,apertavadalíné,aquelacoisai ieeracoisamaissadia
quitinha.Sabiaujeitudifazêtuduné,iapessoacriavaali.

 E Hojeopovoarrumaumaconfusãocomnegóciodemeninonascer,pradar
aluz.



61 SB
2

Poisé,iasmulétãotreinadanaquilu.Faziaũ:uã[histó]aímaisoumenu
quiaíeuvôtirá,umabaciad`águadaquiũacoisadalí,davaumchazim,
algũacoisa.Quanuamulherjátavaquaisnaépocadidicriá,jáestanu
ãssimrapidamen’quainusdiajáné,aíaqu’easaqu’easparterapegavajá
vinha controlanu aquilu, já sabia u remédiu certu pa pessoa tomá né,
ajeitava quanu era nu dia di criá num tinha pobrema ninhum. As muié
fazialá,aaparterarapava,aquelinegóciudicortáuimbiguné.Tinhaas
coisadi,azeiti.Cêsabiuquequiéazeiti?

 E Não.

62 SB
2

Azeitiédimamona.Éũafrutaquidácê,quandutámadura...

 E /Ahtá.Amamonaeusei.

63 SB
2

É.[]

 E /Curavaumbigocomaquilo?

64 SB
2

É,mais aqui fazia u azeiti, daquilu né. Eu num sei comu qui ês socava
aquiluaídavaumóleozim,erapácuráuumbigudacriança.

 E Olhasó!Tudoerafeitoemcasa.

65 SB
2

Tuduimcasa.

 E Eessasparteiras,umajácomunicavacomaoutramaisoumenosondeir?

66 SB
2

/Alí é u siguinti,
purizempu, vamu supô ãssim, áqueas pessoa mais véia, a pessoa muitu
curiosa, arguem diviria [diviria:] fazê um partu punha argũa pessoa pa
prestáatençãonaquiluprasiguipa.quanduaquelapessoanumtava,não
sieumorrêcêjátásabenuné.Éigualũaiscolauensinu,né.Cêquisêtê
seufiuistudadutemquipôné.Entãoépuraíné.Achuquieraãssimqui
aprendeu, [quê a vêis] já tava velha num tinhamais comu ãssim, pá tá
andanu fora di hora, né. Levava mais ũa pessoa pa ensiná, né. Issu eu
lembrumaisoumenuâssim.Aquinacidaditinhaũaé,justamentealió,eu
tôlembranudiotracoisa,amã,amãedessibaxotim,essiAntoinzim.

 E Odomuseu?

67 SB
2

Elaé:, ela feizo imbigudacidadiaquiquais tudu,daquêspessoalmais
véi,elasozinha,elachamavaédonaImília.AmãedaqueliAntoizimó.Era
partera da cidadi. Todu mundu, pilarensi naquela época qui, eu num
lembrumaistamemmasquiaéhistóraeraãssim,eraelaquifaziaquais
ditodumunduiuaotadepoisqu’eufiqueiconhecenutamem,ũaotavéia
aliquimoralánasaídaquivaipaTeresa,paIdrolina,échamadaBinidita
duAnteru.BiniditaduAnteruéu siguinti,quielachamavaBenidita eu



maridudelachamavaAnteru.Aí todumundu ficavasabenuporali, sabi,
[fal’ondi],quemédonaBiniditaduAnteru,laaítodumundusabiaquiera
nasaídadilá.Estatamemeraotapartera.Conhecitamemũaotamulhé
quimoraláimb,moravaláimbaixué::,comuquié,jánumlembrumaisu
nomidela tamem.Essa foiqui fezupartuqu’eu tô falanuprocêdumeu
mininu.Eunumlembrumaiscomuquielachama.

 E /Maisquantosfilhososenhortêm?

68 SB
2

Cincufilhus.

 E Entãotêmquatroagora?Bomdia!

69 SB
2

Éessiaíéumaisvelhu.Essiéumrapaizmaisvelhu.

 E /Comoéquevai?Muitoprazer,eusouaLisa.
Agentetabatendoumpapoaquicomoseupai,estábomtodavida

70 SB
2

Iuoutruéum,temumrapaiz,essinumquiscasá,[memuporque]elié
militar,essiaíjáécasadutamemetemumoutuquinãoquiscasánão,já
têmtrintecincoanujá.[eutôvenusofriment’]tôtrabaianu,vômechê
quissunão.[]Gostadicurtiavidadeli,né.Entãoépuraí.Iusoutuperdi
né, vamu faláassim,Deus tirôqui seja, némorreu,né. Conteceu.Tudu
cadaumcumpobrema.Aquinaépocaaqui,tevedeuũũadoença,aquel’
tal di di sarampu.Eu lemb’quina época levô ũamininaminhade trêis
anu,é:,umoutusenhôalipertudumonti[didois].Euseiquifoiumlimpa
quefeizãssim.Morreuũasdeizcriançanaépoca.Éũadoençauseguinti,
eunumseisiocêssabeporimzemproãssim,usarampuéusiguinti,sieli.
Cêsabiquiébrotadoné,seelibrotánivocêpurimzempuãssim,cêtanu
tempunumtempobrema,elinascinocêláicuraiprontu.Massiocêtivê
dentu du quartu ô quarquer ũa criança qui seja, si eli brotá lá, aqui lá
dentuduquartuocênãopodisaífrinuvemnuventu,elirecolhinumtem
remédiuimata.

 P Mascomoéquesabesebrotounoquarto?

71 SB
2

usarampuéuseguinti,elivemdivar,assimporimzempro,cumfebre,né.
Cumeça,acriançacumeçaaisquentái::criançaéuseguinti,cêvêqueli
quarquerumsintomazimcêvêquicêtá,numtásentinobem,né.Cumeçaa
muleçêalgũacoisa,aícêjávaificáprivinidusobriaquilu,né.Iusarampu
é u siguinti, eli prega dũa pessoa pra outra. Vamu supô qui cê ta cũa
criançaaquioutocũacriança,sibrincádalímemuelijápassapraoutrui
vaiseguinupacidadiafora.Éumtremquiagentinumsabi,né.Iaímatô
muita genti nessa época. U recursu era muitu pôcu, né. A cidadi nossa
aquinumtinhaassimumestabelecimentuprocêpegáũacriançaesaícum
ela assim dũa veiz. Num tinha istrada, num tinha nada, dipindia muito
assim di carru, ũa coisa, era difíci dimais na época. Então, as pessoa
perdia, né. I::, ia naquelis, naquelas pessoa qui sabia mais ou menu



remédiumasatéquichegava,avênumdavacertu.Essiminin,essaminina
minhamemu.Acontece aqui na Idrolina, tinha um senhô lá pur nomi ie
Neca Vilin’. Essi tamem era curadô, nu caso ãssim dava remédio pás
pessoa,né.Sarvavamuitavidaassimũ,tipuassimdidaquel’duençamais
simpli, sabia [ ] mexer. Mas quanu via ũa coisa ãssim é qui já tava
passanunumtinhacomo,né.Acabava falecenu.Essacidadi[minha]qui
nóis temaqui inItapaci,quiémaispertu, temunsmedicozim,mascomo
dizãssim,nãodefamanuusmédicuissoaí,maismédicudipostuné.Éus
comprimidimquidáliiprontu,numsabinemuquitácuntecenu,né.

 E Médicodeposto,seibemcomoéqueé.

72 SB
2

Poisé.Incrusivinóistemunsaquiéusiguintié.Prefeituracêsabicomé
quié,vaimudanoné,vemumnumdácertu,mudadium,vemoutu.Mais
aquiluéusiguinti,[]remedimtuduné.Cêtácumdordibarrigaissaquíé
bãum.Tácũafebriéummezporcê,entãoépuraí...

 E Nãoadiantamuitonada.

73 SB
2

Não cê tem qui corrê atraiz dũa coisa mais, né. Organizada, é:: uns
médicuassimmaisistabilizadu,quisabimaisdascoisa,né.Éucasunossu
aqui,nóistemquisaícorrenu.

 E Nãotemjeito.

74 SB
2

Àsveizocênahoradurepentimemuocê vaiaqui tal, [pô]paaliviáũa
coisinhané,maiscêtemqueíé:numespecialista,nũacoisaquifômelhô.

 E Essedafotoéqual?

75 SB
2

Essiéuneguimmeu,né.Essiéucaçula,né.

 E Éocaçula?Ah!

 P Essequefalouquenãovaicasar?

76 SB
2

É

 E Eéodofutebolaquitambém?

77 SB
2

Étamem.Não,essiaquijáéũaneta,né.

 E Ahéneta,ahédoismileum.

78 SB
2

É,nãotácertuéurapaizimmemu.

 E Éorapaizinho?



79 SB
2

éelilá,[aquelilá].

 E Aquitemcachoeira?

80 SB
2

Tem!

 E Tem?

81 SB
2

Incrusivié:nasaídaalinóis tinhaũacoisamuitu ingraçada,muituboa,
qui era, era, vinhamuitagenti pra cápra... pristigiá, festá, i fazêargũa
coisa,[comu]ũagalinhada,argũacoisaeiapalá,nénacachoêra.Sóqui
depoisquisurgiuumnegóçudumgarimpuaquicabôcumtudu.Distruiu
tudu.

 E Mas até agora tem essa história de garimpo? Achei que fosse coisa do
passado.

81 SB
2

Já,jáacabônucasoné.Masénaépoca,antisdugarimpuerabomdimais
láquieraãssimaáguacaiaũadistânciaãssimnũaalturamaisoumenu
diquaiscincumetru.Aíáguapurcimaãssimaívemacachoerinha,icai,
nénapedra,imbaxuumpôção.Eratudufechaduinvoltadimatu,ũacoisa
maisi boa. Aí o pessoal onde qui tinha o lazê de í pra lá, pá fazê ũa
galinhada,ũacoisafimdisemana,né,erabomdimais.Aídepoissurgiuu
garimpuné.Ugarimpu foidistruinu, foidistruinu, iéáreadiprefeitura.
Maisi,sabi‘méquié,né.Aquinessacidadi[jáconteceu]maisdidoismil
pessoa,duasmilpessoadigarimpêroassim,ó,aquinessaregiãoali[dessi
auto ái, ó] aí foi cabanu cũa natureza tudim. Hoji tá lá, jogadu lá,
abandonadu.

 E /Mas mesmo assim tem algum lugar que dá para
tomarbanho?

82 SB
2

Lá tem.Dá pa banhá.[ ] Só u qui aconteci é u seguinti, é perigosu ocê
chegá,sujeituvai ibebi, jogagarrafaquebradentu,cê.Patomábãincê
numvaientrácumcarçaduumtrem,sóquanuapessoatásabenujá,né.
panummedudimachucáentracumcarçaduquiseja.Maisaíperigosuné.
Num sabi si tem é: água pa pegá é: prejudicada algũa coisa, né.
Bagunçadu, bagunçô tudo, cabô. Lá era bom pa vê ãssim tem furna nu
tempudosiscravu.Cêpode,tinhajeitudientrádentuãssim,inpéVários
lugá.[]garimpêruantigu,trabaiavatiranuôru,né.

 P Eessesgarimpeirosnãotinhaninguémdacidadesópessoasdefora?

83 SB
2

Nãoessisgarimpêro jávemdum tipuassimdi iscravuantigu,né.Agora
essisgarimpêruquiacabôcumaária,issaíjáé:,nãoépocostempumemu
qui começo. In oitente cincu pra cá. Agora as furna lá qui eu tô falanu
procênucasuaíétempodiiscravidão.Éantigu,eujácunhecíissulájá
prontuné. Já temmuitosanuessas coisa.Essis é:, contáumpoquimda
históra.Porimzempu,é,essis...garimpêruantigu,porimzempu.Tematéãu



istátua dês ali ó, a hora qui ocês descenuali tem ua estátua ali cê podi
olhá.Ofundadôdacidade,JoséPintuGodoi,umnegoçuãssim.Tábemna
pracinhaali.Aépocaerausiguinti.Tinhamuituiscravu,vamusupôãssim
pelaregião,nãosei.Aíeli falausiguinti,qui lánuCrixás,ês falaquia
cidadiláémaisvéiaduqueaqui.Incrusivilátematéumgarimpuagora,
sóquiébemorganizadoné.

 E Ahé?Comoéquechamaogarimpo?Vocêsabe?

84 SB
2

Sei,maseunahoraassimsôdanadupaesquecêascoisa.

 E Masentãotemumgarimpolá?

85 SB
2

Temmaslájáéũafirma,ũacoisabemorganizadu.

 E Ahsim.Elesachamqueémais...antigodoqueaqui?

86 SB
2

É,ahistóraquefalaéqueCrixásémaisvéiduqueaqui.

 E DoquePilar?

87 SB
2

É. Quandu fundô a cidadi, nu casu aqui, já foi os garimpêru, né. U
garimpêru qu’eu falu já era us escravu, na época qui fundô a cidadi di
Pilar.

 E Ah,entãoesseJosédeGodoiquevocêfalaeraescravo?

88 SB
2

/Erafundadodacidadené.

 E Eleeraescravo.

89 SB
2

Eraescravu,né.Aíêscontarumahistóraassimquês,essisescravufugiro
lá duCrixás pra cá.Naquela época passava pur dentu, cortanu. Era só
matuquitinhané.PassavanuGuarinus,desciapoquim[]evêiparáaqui,
fuginududusinhôdês[qui]comufalaassim,né.Aíêsvĩerupelabatida
dês.Usinhô,udonudusescravuné,vĩerupelabatidaitautau,vêipará
aqui.chegôaquiencontraruês,aíóaturmadi[garim]diescravu,né.Aí
êsficaruaíicomeçôatrabalhá...Tiranuôruessascoisa,naquel’tempuês
falava ãssim, u ôru foi, ês encontraru, u sinhô dês encontraru cum us
cavacu di angicu, diviria sê ũamadêramuitu forti na época né, chei de
ôru,né,quêsjátinhagarimpadu.Aímedudusinhôdêsbatê,quedeviasê
dêsespancá,seilánaépocané,aípresentôaquel’tantudiôrunuscavacu
diangicupraês.

 E Cavaco?

90 SB É,cavacuéusiguintiãssim,éuamadêraquanuséca,aícêuangicuéu
siguinti,el’dáũacascagrossa,aícêbatinelaãssim,rancasaiaquelitipu



2 um[bêum]cavacãograndiassimnamadêra,né.Aí cheidi ôruaquilu.
Presentôpruchefidês.Aíchef’dêpegôdexaruêsaínacidadi.numquis
maislevánão,quandoéquifundôacidadiné...Issuécoisamuitosantiga
né,eunumcontanuassimumpôcumaistemgentiquisabimaisduquieu.
Éutau,justamenteesseaquiamulétavafalanu,tauJuvelinu,elisabidi
histórabastantiné,sobriacidadi.Maisagenteouviumpoquim...

 E /Masvocêsabedemais,setentaequatroanos
devidaaqui.

 P []Vaiescutandodaquiedali.

92 SB
2

Énucasuassiméuseguinte.Àsveiztinhamuitahistóraboaquiatéhoji
in veiz in quandu eu gostu de sentá assim ficá pensanu naquês pessuau
maisantigutemunsbompacontáhistóra,cêprestamuitaatenção,né.Aí
cêagravanacabeça,né.Maisnutempudijuventudiagentinumtinha[]
numtinhadiversãonumtinhanada,avidanossaporimzemproãssimera
dibaxudiroça.Ond’équificavaassim.Óprocêvêcomu’équiéahistóra
nossa, aqui era ãssim: quandu era fim di semana, tinha muitu ãssim
mutirão,sabique,sab’né?

 E Sei.

93 SB
2

Juntavamuitagentinasfazenda,ãssimparoçápastu,capinároçaaquês
treim,aínóisnumia,quiriasóípáfestapádançáné.[]Quanduerafim
disemananóissabiaquitinha,argumlugátinhafesta.Aínóscontrolava,
ócêvainumtaulugar,porqueumumbutecu,ũavenda,uotuladupáculá
tinhaotavendinha,máaquierapôquinha,ũastrêisquatuvendinhasó.Aí
cada um ficava na [tonga] ali, isperanu né. Quandé é fé os pessoau
chegavapácomprápinga.

 E Aívocêsabia!

94 SB
2

Eusabia.[]ificavaolhanulá,ásveizcumbinavacumudonudubutecu
né,procurava,[]óqui,sichegáarguémvinucomprápingacêprocurao
quê qui é tau, [pa noi] né. Aí nóis tomava dũa cervejinha tambem né,
isplicavaprael’,siocênumcontápranóis,nóisnumcompracervejadocê
mais não. Aí ês interessava né. Cê vê comé qui nóis samu. Aí chegava
pricisava ícomprá,não,[]hoji temũa festinha lánacasadi fulanu, lá
tem um garimpu ô, tem ummutirão lá intão nói vamu tê ũa festa lá. Aí
contavapanoís.Aíanimau,numtinhacavalo,numtinha

 E Carro.

95 SB
2

carru num tinha nada, era nu animal. Aí na cidade, nóis évinha todu
mundu,soltavaanimaupuressasberadaaí,né.Uquinóisachavanareta,
muntavadidois,trêis,cũacordamarradunupescos,...aquinabocadel’i
ó,simandava.

 E Issonomeiodoescuroné?Nomeiodomato.



96 SB
2

/Éaquinacidadianimautinhademais.Aínóisjásabiaondiéqui
eraasfestapegavaosanimau,sabianemdiquemquieraosanimau.

 E Chegavalá.Comofazia?

97 SB
2

/Chegavanóismarravalá,marravaoanimauláiiafestáum[põcu.]

 E / E fazia de conta que
conhecia,ninguémperguntava?

98 SB
2

Olhaoquêquiacontecia,àsveiz levavaargũagarrafadipinga.Sêsabi
hojinãomais foradacidadi [porimzempu] igualnóisaqui, essipessoau
da roça num gostava bem dessi pessoal ãssim da, da, vamu supor nóis
aqui,nacidadi.Maiseraquelaporcariinha,masnóisfalavacidadené,ês
numgostavanãoporque.Sempritemumladuâssimquiupessoalémais
ãssim desenvolvidu i tau né, i ás veiz tinha ũas menina qui gostava du
pessoaudacidadi.Chegamoláóoalugueu.Aíanamoradadumfulanulá
falômau,aíprontuóabrigapracima,né.Uscaraficavainfezadu,éna
horaditrabalháénóismaisoscara[]numfaiznadalá,vêmtomanoss’
namorada, qui seja, conversa i tau era dessi jeito, né. Mais o quê qui
conticia,nóiscompravaudonudacasalácumlitrudipinga,umdinherim
né,eramaiôdificuldadidinhêrunaquelaépoca,davaũasmuédinhapr’ele.
Falav’ahnóisnumbebinumpodijudáocêis,nóisnumpoditáfazenuissu,
aquil’otu,maistáqui,pusenhoriaquió,umlitrimdipingatodumundu
GOSTAVA dimais naquela época ou dava ũamuedinha qui seja qui era
[quês]quidinherimerasómuedaquitinha,doismirréis,ummirréis,num
eranemduseustempu,[]cêisvêcoleçãoquicêissabené,eradessejeitu
avidapranóisaqui.

 E Masaídançava,opovotocava?Comoqueera?

99 SB
2

/Aíerasanfona.Sanfona,violão,eraissu.

 E E quem tocava? Eu lembro da minha vó que falava pra minha mãe dos
bolero.Eunascinadécadadesetenta.

100 SB
2

Sei.Boleriquicêfalaéũaũamusga.

 E É!Oquêquetocavalánaépoca?

101 SB
2

/Aítinhaos.../Eusei,eudançutudu.

 E Oquevocêsdançavamnaépoca?

102 SB
2

Aí mais era purimzempru âssim, FORRÓ. U forró era u principal, né,
Agoraũamusgaãssim,quanu[fazia]ũamusgaumbolero,aíopovu já
‘fastava,aínóinumsabi,né,quiémaiscumpricadim.Temutango,né.



 E Tango...Osenhorsabedançartango?

103 SB
2

/Doispralá,doispracá,numáâssim?

 E Bom,antigamente...Eunãoseinão.Meupaitentoumeensinar.

104 SB
2

Ésónotocáassimnuvê.Sitoca,cêjásabe.

 E Nãovocêséquetemginga,eunãoseidançarnão.

105 SB
2

/Aí,ocêiséquisabitudu.Cêissabidimusga,didançacêis
sabetudo.

 E Nãoseinão,tango.

 P [Criadapeladança]

106 SB
2

É:[]sódocêvêujeitudapessoaaí,cêtamem,nápraticanuali,pegá
umritmodaquel’jeitu,erabãumdimais.

 E Mastocavatango?

107 SB
2

Tocavanaquel’sanfoninhadiquatubaxu,ocêisnumsabe,né?

 E Nãoeujá,maisoumenos.Oquêqueéasanfoninha?

108 SB
2

/[ ]Quadadinha assim né, a hora qui
ocêis fônuLucianucêispedueli pamostráquiéda tercêra idade,nóis
usavaaqui.Nóistemũal.Aícêispedipaeliquielitimostra.Asonfonadi
quatu baxu.Quatu ou oitu baxu num sei, ele tá cum ela lá. Aí né, eli é
tocadôtambém,essiLucianoeliésobrimmeu.Aícêispediasanfona,elié
bompratocá,elimorabemaliincima.Ahoraquicêisfôlácêispediele
patocá.

 E Gente!

109 SB
2

Aí eli sabi. Sóquinaquel’ tempuelimorava lá pu laduduGuarinus.Aí
maisnasfazendatinhamuit’tocadô,né.Agentinumcunhecianãomais
quanuéféparecia,ôfulanutocaissaípanóis.

 E Aíopovoialá,chegavalá(?)

110 SB
2

/Aíêsnumsabiané.Aínóispediatocaumtango,umboleroqui
seja,umboleroeramaiscumpricadu,né.Apessoanumsubétemquicolá
nocêbem,papegáoritmoseuné,éãssim.

 E Eassimquesurgiuosnamorinhos...

111 SB [ ] Aí aconteci u seguinte. Aí us cara já tava ãssim mei interessadu
naquelaspessoa intão.Chamavaaquelasmininaquiêsmais interessava.



2 Ô,fulanudançáaquicumigo,elavinha.Aíquanu[eas]pediajáutoqui,
porqueu toqui,u tangoporimzempru,uboleru temqui sêunidim,né. I
puraí já ia cumeçanu,né. [comudiz]Jáachabãum,uaiquemquinum
gosta.

 P []

112 SB
2

Éeufalomuitoartu.

 E Dejeitonenhum.

113 SB
2

Aívaiédessijeito.Vaicomeçanu,vaidaquidali.

  Interrupção

114 SB
2

Aíeradessijeitu,caracumeça,vaidançáesabecoméquiéualuguel,né.
Cêistemnamoradotamemdevesabê.Cumeçaacunversáetautau.Aíu
rostimvaiaí,néencostanu,encostanu,vaiachanobom.Ah,quandoéfé,
numtemnemjeito,né.Cumeçadáumtoquimnocêtautau,vamudaí,Ai
loguquandéféamininalarga,ahnumtemjeitunão,eutônamoranucum
eli lá mai nóis num [interessava] nada. já cumeça assim o negóçu, cê
ganhaacoisa,aípronto.Passau restudanoiti,u cara infeza largaocê
pralá,infezacũanamorada.Aíupiriguné,ũaveiztamem,[]todumundu
andaarmadu.

 E Andavaouanda?Andavané,naquelaépoca.

115 SB
2

Éandava,hojinão.

 E Masrevólvernormal?

116 SB
2

Revóuvi.Éporimzempruaíquantasveiznóisfoiinfestaé,sujeituarmadu.
Ó o quê qui aconteceu ũa época. Já vamu mudá a prosa agora. Eu vô
falanoe já vômudanuné.Nóis fomunũa festaaquimaisomenu’unsuns
doismiumetuaquinasaídaaquidiPilá.Nóizeraera,numlembrumais
aspessoaquicadaum já sumiupumundu, só lembruosnomi.Nóizera
unsoitu.Aíuquêconteceu.Aímainóivaipalávaitêbriga,jáavisavaqui
tinhabriga.Cêvêcoméquié,vaipafestaduszotuavisanuquiiatêbriga.
Coméquifai,nãocadaumlevaumpedaçudipaueprontu.Chegálánóis
[]avidaéãssim.Bomaí,eufaleinãopódexácumigu.Eumoravacum
meu ti, fui criadu cum meu ti. Minha mãe justamenti é, dueçeu, já tô
mudanu ma depô eu vortu. Aí foi pra Goiânia, minha mãe morava in
Goiânia,naquelacidadiSenadôCanedu.

 E É.Équasebairroagora,acredita?!Emendouumacoisanaoutra.

117 SB
2

Éminhamãe, temmaisdois irmão,hojimoradentudiGoiânia.mais foi
criadupaláeupacájuntudimeuspovuné,meutiquiéirmãodaminha



mãe,fuicriaducuês.Aínóissuntamuaquifoipralá.Coméquifaizah,
cadaumlevaumpedaçodipau.Aíchegamulá,faleinãopódexáquivou
vê um negoçu aqui. [ ] falô não, vô robá ũa garruncha, sabi quê qui é
garruncha?Elaéum,tipuumrevouvi,sóquiel’temdoiscanimimpareadu
pafrentiné,doiscanuquipuxané,paarmáepunhaduasbala,abaladi,
tipuãssimdiquelobé.Numseisiocêisconhece.

 E Não.

118 SB
2

Quelobééũaarmacumpridaé,jogamilmetunupontu,éiguaufuziu.Só
quielaéfininha,hojielaéproibida,numpodiusáissumais.Maisnaquel’
tempu era liberau, todu mundu tinha in casa, né, ispingarda, carabina,
essas coisa. Aí foi robei dumeu ti né. Cheguei aqui todu intusiasmadu.
Agoraquemmexêcomigu,tôarmaduifomupafesta.[Ói]cêcomoéquié
u azar a genti num sabê mexê cum essas coisa. Cheguei lá, e vai
conversamu cumhomi, [i é a história] coversamu cumum lá i tau.Não
cêispod’dançámaisnumfaizbagunçanão,pelaamordeDeus,jásabia,
tudo qui era feitu, né. Os zoto cê vê, sofrimentu trabaianu, infrentanu
marimbandu,maribondu,cobra tudu. Inóischegavapamarrá frentené.
Eradessijeitu.Ecurtiafestaaquident’dacidadiêsnemvinha,numtinha
comuné, abagunçaeraãssim.Aí lá vaidançanu,dançanu, i justamenti
umamigomeuaquichamaduAdão.Aidadinossacumbina,aícunversanu
cum rapaiz, dançanu normau lá i vai u rapaiz cum pé ãssim, carçadu
butina,ielivaiitropeçanupédeli.Ahpraquê.Éjátábusanudimimsei
uquê,numfoinadanão.Iũaparedidipaupiqui,cêsabiuquêquiépau
piqui?

 E Sei.

119 SB
2

Tavasópregaduumpoquimãssim,sitivêreforçadunuladudecáãssim
quifossipralánumtinhapobremaquiupausegurava.Elatavapregadu
dilápracá.Vamusupô,afestatavaaqui,néiiapegádilá.Ivirôaquel’
bagunçaieufaleiéhoradospaugenti,né.Ieufaleinãopicisapegápau
não tô armadu, eu naquel’ intusiasmu danadu.Um rapaiz achô ruim, u
Adãosorcôamãonupéduuvidodurapaiz,páaeaívirôaqueli[fréju]
danadu, aquel’ bagunçadadanada e aí umdeu ũa peitada na paredi da
casa du homi, a paredi foi tudu, a muié dueçeu lá nu fundu, aquela
bagunça,cabôcũafesta.Alémdobarracãodamuiéné,aparede[]báaa,
caiutudulá,sóviasómuié,aimeuDeusducéu,matôdois,aínumseiu
quêeaíjuntôaquel’povãonóissaiuprafora.Faleinumentranãosenão
nóismata,numentranão,ranqueiagarruchinha, tava láassimcumela
assim,dessetamãezim,numveimnão.

 E Atéparece.

120 SB
2

Quandoolheiãssimnãovininguémné,fiqueisozimláassim,uszotutinha
curridotudopapanháuspauné.Cadaumjásabiaũasmoitaveipanhôus
pau,agoranóis tá feito[] i euera finimdessagrussurinhané, rastamu
mala lá, aí cabô cũa festa, não ramu bora. Aí nóis subimu, era subinu
ãssimópapegáapranícipadepoisvimborapracánumorroaliincima.



Aífaleiagoravôsustáessipovumodiêvêquinóis táarmadu.Iês tudu
infileradu lá i eu ranquei  a garrunchinha mirei igual nóis tá assim di
frentiefuiarmáela,sabi.ItemumoturapaiscumnomidiLu,aíeu,[]
tavamaisatrásdituduielipego.

  Interrupção.

121 SB
2

[Aí ] pego. Aí eu fui puxá a garrunchinha pa armá, no puxá ãssim ela
disparôné,saiucortanulápertudaorêiadutauduLuassimó,tiumma
bala.Óiapicêvêquipiriguné.Numsabiamexêcũ’arquilunada,puxei
ãssim num esperô eu armá não ela voutô e u tiru saiu. Saiu queimanu
assimnacaradorapá,[óiaujeitoquimimata,ujeitodel’falá]abala
passôbemaquió,atráisdaorêiadeliãssim.

 P Masmachucou?

122 SB
2

Não,saiucortanuucabeludeliãssimó.Aínóisviemuimbora.Faleinão
issaínumápramimnão,numseimexêcumisso,né.

 E Disparousemquerer.Quaseaconteceumatragédia.

123 SB
2

Intão,matavaurapais,né.

 E Agenteestavafalandodosbailinhosnaroça,asmúsicasquetocavamlá,
tinha rádio? No museu eu vi uns rádios daqueles grandes. Como é que
chegavainformaçãopracá?Porquetelevisão...

124 SB
2

Pelu rádiu era u siguinti, pela antena né, nu casu, tem aquel rádiu
portáticuantigu,cêviulá,né?

 E Vi.

125 SB
2

Aquelicêligaumfiu,nunegocinneliláeliganaantena.Aícêvaicassanu
asintonianeli,pegatudim.

 E Vocêlembraquandovocêescutavarádio?Meninoainda,menino.

126 SB
2

É,lembru.

 E Eatelevisão?

127 SB
2

Televisãoéapocozanupracá,numexistia.

 E Quantosanos?

128 SB
2

Ah, façuu carcumaisoumenusunsvintianu,pracá já tinha televisão.
Nãoaquinacidadiãssim,maisquand’cumeçôatelevisãoaquieulemb’
dũa torri qui nóis tem ali na entrada ali, cumeçanu a descê a serra, pu
ladudicimatemũatorri,agenti,euconhecipurali,naépoca.Depoistev’
umprefeituquiteviaquipurnomidiJoséliu,incrusiveufil’del’édonudu



cartóru du primeru ofíci aqui. Foi primera televisão qui trôxi aqui
também.Aínóissaía,ninguémcunheciané,elilargavaatelevisãopanóis
lánumeidaruaeiadurmí,né.Porquepunhalápegan’a,nacasadel’
tinhaumalpendrosin,aípunhalánuaupendi,aruacheinhadigentiné,
fazia fila, filanão,gentisentadu lánumeidarua.Aí ficava todumundu
cum baba descenu, que num sabia aquês pograma, ninguém sabia, né,
ninguémcunhecia.Eraumsucessudanadu,sidêxassimanhecialá.Negu
abrin’boca,lánumeidaruasistinulá.Bãum,aífoicustumanu,mánumé
toda genti qui tinha não.Passômũtu tempuaí começôa surgi.Aqui em
casa memu, dei conta di comprá ũa, naquel’ tempu era pretu i brancu.
Num ixistia nada di cor. Aí punha aqui, pu restu deu até briga. Aqui ó
quandu era di seis hora cê não dava conta di entrá aqui dentru. Tava
assimó,alémdusmeninusentaduaquinafrente,aquêaspessoamaisvéia
dicánusbancu,puquenumtinhanada,numtinhasofá,ébancu.Eládi
fora ali, aquês má baxu ficava na frenti us maió ficava in pé, mais era
lotadu,eraspôcatelevisão,eudeicontadicompráũaiaíiaaté...

 E Maisissoemqueano?Setenta?

129 SB
2

É na época mais ou menu di setenta, setenta’e dois puraí. E na copa
setenta quais todumundu já tinha. Agora primêra copa cê lembra, num
lembra?

 E Nãolembronão,eunascidiavinteesetedejulho,aminhamãefalaque
escutavafoiquandooBrasilfoicampeão.

130 SB
2

É foi justamenti essi anu, a copa setenta, era umaió sucessu danadu.É
bãumdimais.

 E Minhacontaqueescutavaosfogueteseeumexianabarriga.

131 SB
2

Pois é naquel’ época aqui pra nóis aqui era ãssim lascadu, né. Mulhé
nuncafoiassimdiouviessascoisa,ouvialáassimunspogramamaisjogu
nunca gostô.Hoji qui tem ũa influênça danadadimulhé, vai nu estádiu
essas coisa, mais antigament’ num tinha issu não. Era us homi qui né,
aquêas pessoa qui gostavamemudi futebou.Eumemu fui jogadômũtus
anosaquident’dacidadi,fuicampeãoaquidentudacidadi,invorta.

 E Ahé!Tinhaclubeaqui?

132 SB
2

Campeãoassim,umelhô,sabinuqu’eufaluãssim,eufuimelhô.Incrusive
eu tive ũa chanci muitu grandi, na época ãssim, in setenta’e quatu,
setenta’ecincu,eufuichamadupajogá,acidadinossaaíCeres,chamava
Barrancanaquel’tempu.Entãovinha,naquel’tempunóistinhanossutimi
aquipaticulá,fora,paticuláassimnuinteriô,iaínoísteviumcampeonatu
aquiaívêiumrapaizdilápasistíujogu.Pilarerafamosunufutebou.Aí
vêiigostôdumeujoguné,jogavatudu.Aívêiifalôócêtemcoragidisaí
pajogábola?Faleiah,eutenhu,dependidosmeupovusidexá,né.Quê
todavidaãssimeugostudifalámuit’,né.Elefalô,nãocêpodimileválá
nacasaduseupai?Podi.Aínóisviemu.Aquinumtinha issaquínão,só



um trierim,u campueraali napraçaali ond’ équi éu coléju.Aí subiu
aquifoilácunversôcummeuti,nóismoravabemnasegundacasaaqui.
Temessacasaatéhoji,ũacasonaveiataíjogadaaíó.Eranossatamem
naquel’época.Aíêspegar’icunversôcummeutiné,[tavaprocuranu]si
dexavaeusaí,midava tudo.Foó,essimininuseucê temfuturu,eli tem
futuru,tidáiscola,tidácarçadu,tidárôpa,tidátudu,sóprocêdêxaeli
jogábola.Aímeu tinumquis.Falônão,podidêxáeli saínão, finumé
meu,euquitôcrianuquefômai[]aíeliinsistiuné,iaquêspovubrutu
numsabicunversá.Aíeli,rapaizeufaleiprocêquinãoiprontu.Aícabô.

 E Evocê?

133 SB
2

Ieufiqueisintidu,perdidu,né.Quiseutivess’naquel’épocatinhacerteza
quipoderiatêalgũacoisadi.Igual,vamosupô,[hoj’]Pelémilhonáriuqui
seja,euiaseguiminhacarrera,néqu’eugostavadiboladimais,má,comé
quifaiz.

 P Osenhorguardoualgumacoisadessaépocaqueosenhorganhou?

134 SB
2

Não,numtemnão,naquel’tempunóisnumtinhacamis’,camisaassimnu
casu,ãssim

 P Nãoumafaixa.

135 SB
2

Pois é num tem nem guardadu aqui, [na] num ixistia aquilu não.
Porimzempruâssim,sóunomi,né,daquel’,aquel’caraaliébomdibola,
numseioquêitau,mainumtinhanadané.Cêjogavaeracamisamemu
ãssim qui cê usa, tinha nada né. Tem sem futuru, num tinha nada di cê
guardáassimdelembrançané.

 E Que coisa interessante. Então Pilar tinha fama de ser cidade de bons
jogadores.

136 SB
2

Tinhané.Pel’omen’meunomefoibem,né.

 E Foicotado.

137 SB
2

Poisé.

 E Nossaquecoisabacana.

138 SB
2

Naépocaeumais jogava futebouaqui, nóis tevi ũa épocaaí, cêqué vê,
nóiscumeçamuládufinaudumunicípinossu,nófom’atéOrizona.Num
seisicêisconheciOrizona?

 E Não.Jáouvifalar,nãoconheço.

139 SB
2

Noífizemutrint’ecincupartidasemperdêũa.Inaqueli tempu,euvejuu
futeboudihojié,porimzempruãssimnuinteriô,bemdiferentinossu.Tinha
eraraçamemuãssim,[bô]vamuganhá,aliuconjuntu,davauquidé,nói



num perdia fáciu não. Nóis fizemu trint’ e cincu partida num perdemo
uma. Saiu aqui duminicípi nó fom’ pará lá n’Orizona, lá nói ganhô lá
dent’duOrizonatambém.N’Orizonafinal,massóquiláeraprofissonau,
ũacidadipurnomiTaquarau.MunicípideOrizona,sabi,incostadimnessa
cidadi.

 E Taquaraleujáouvifalar.

140 SB
2

Aínóisfoilá,uúltimujoguqu’eufizfoilá.Aíjáfuiparanu,iaidadifoi
cheganu.Jáfoidescontrolanu,assimfuilarganu,né...

 E O senhor achaquemudoualgumacoisado futebol, da coisada, comoo
senhorestáfalando,parecequetinhaumamotivaçãoquenãotemhoje.O
queéqueosenhorachaquemudou?

141 SB
2

Ómudôuseguinti,quijávemmũtuassimasbebida.Incrusivetevivárius
jogadô bãum dimais depois di nóis nu casu ãssim, mais num tevi um
conjuntumais.Formavaumtimequisejaãssimmasjáaícumeçaassima
bagunça.Vaisaípajogábola,inumteminteressimais.Aíondijábebi,já
cumeçabebê.Comucêvaiandádireituassimbêbu,numtemjeitoné,aíjá
cumeçôbagunçá.Incrusivihojinacidadinumtemnumtimimais.Brinca
alina,nuginásioali,ũaquadrazinhaquitemaliprontu,né.Nóitemum
campualiincimaali,qu’euaindajogueimuit’temp’aliincimatambém,
ucampimatébão,piquenu,maibão,gramadim.Mainumtemjogadô,né.
Iaépocaeulembruaquiũaépoca,eraemoitent’ecincu,teviumjogudi
futebouaqui,mastipuassimdiprofissonau.Aífizeruũaseleçãoquiseja
aínacidadi,Val’duSãoPatriçunucasuãssim.Aífôrupeganuaquêstimi
bão,máus jogadôqui jogôaquident’da cidadipanói foi tud’di fora.
Compramu,pagamuus carapavim jogáporquenumqueriaperde, né.
Jogadô de Brasília, jogadô de Goiânia, vários lugá quês escolhe um.
Incrusive até profissonau lá di Goiânia vei jogá aqui pa nóis uai, na
época,paganu.Entãonumédacidadi.Ganhô,numfeizfêimaisuprefeitu
tevi qui custiá todas as dispesa. Num é vantagi né. Nóis não, nóis fazia
nossutimiassimijogavaiganhavasemninguémdifora.Eranossatime
mesm’. Hoji num tem nada na cidadi. Tem uns meninu bão di bola aí,
incrusiveessipretimmeutambemfoibãodimaisdibolaaí.

 E Euestoudoidapraconhecer[].

142 SB
2

Temũafirmaaí,justamentidigarimpuné,elitrabalhanela.

 E Nãomasaquitemfirmadegarimpoentão,emPilar?

143 SB
2

Éfazenupesquisané.Essafirmadêsévelha,tardi[Montita]passôpaotu
nomi.HojiêsfalaColoradané.Ũafirmacompranuadiotu,né.Entãotão
trabalhanuaí pa vê si põe avanti já deve tê uns,  essa [Montita] já tem
maisdideizanupesquisanuaqui,sóquijávêi.Éusiguintipassapaum
passapraotrané.AgorajáéessaColoradaachuquitá,numseisialugô,
sei lácom’qui é,dessaoutra firma,né.Que justament’ tápeganuessas



pessoapafazêpesquisaejáfizeruváriostipudipesquisa,disonda,essas
coisaeaíêstavafalanuusiguintisefôavantimemo,apartirduanuqui
vemagora,dejanêruindiantequifô,[jáouviconversa]dêscontratáũas
sessentapessoa,seiscentaspessoanucasu,sifôavantiuserviçuné.

 E Masaívãoaproveitargentedaquiné?

144 SB
2

Aqui purimzempru assim quem era funçonário [ ], cidad’ pequeninha,
quaisnumteninguém,temquevimgent’difora.Usquigostaditrabalhá
purimzempru,meurapaizjátanafila,né.

 E Estouperguntandoporqueébompracidade.

145 SB
2

Só que, purimzempru... Bom aí, já é organização tudu diretim, qui na
épocadugarimpo,voltanuatráisaí,foiũacoisamuit’desordidacidadi,
numfoibãonão.Foibãoque tevimuitarendadeôru,argũacoisaquês
feiz mais foi ũa distruição doida. Que garimpêru é u siguint’, num tem
regra, num tem organização nu trabalho, num tem nada né. Cê tá
trabalhanuaqui,eulembru,incrusive,eutrabalheiummêssónugarimpu,
tava di féria né, falei ó puveitá ganhá um dinherim a mais. Maiz num
guenteinemficá lá.NacidadiaquipertuduGuarinus,vam’supôãssim,
tipuassimparecenu formiga,umpurcimaduôtuãssim,aquil’cêsóvia
briga.Cê chegava, [não] cê é garimpêru, cê chegava, não vô ficá aqui.
Pront’,jácumeçavacavucáaquiloaliãssim,aqul’áriatudu.Quandéfé
chegava ôtu [tudu] pert’ docê começava a furá, [ ] não num tinha
[autorização]não.Eaíãssimquiásveizseulugájátavamaisfundu,cê
furanu,queuôrueratiradonaterraãssim,né,jogavapracáuôtujátava
aquisicaíuaterrinhamezmelivaiacháruim.Cêtátrabaianujogápracá
cai terra nu õtu aqui cumé qui faiz. Ó cê támi prejudicanu, tá joganu
terraeaícumeçava.Quanducêiavêpauladadaqui,pegavapancada,era
dessi jeitu.Aínumtemorganizaçãoné,que firma,não tudué,né.Lánu
Crixáiguaunóitavaconversanumemu,látudoéorganizadim.[],intão,
numtemjeit’né.



SEGUNDAPARTEDAENTREVISTACOMOSUJEITO2

145 SB
2

Noise é em grupo assim memo, nóis (?) participá de ninguém, ajuda de
ninguémnóiscumeçô.

 E Maisfoiiniciativasua?

146 SB
2

Nossa aqui, dua senhora dona Benedita e a, é, nóis fala que é a mãe do
padre, ela é ládeBrasília, ua tal dedona Íris.Naépocao filhodela era
padre, morava aqui. É, aí, ela, veiz enquando ela vinha pra cá, e lá em
Brasíliacêsabeassim,povoassimantigo, têmtudoessascoisané,aíela
pegô e formôumgrupo,né.Ela falônãovamu formáumgrupoaquide
terceira idade,cumeçôpela igreja, juntanoospessoal,pessoal tudovinha
paigrejatudoetal.Aícumeçamoporaíné,elaincentivônóisaífoivê,a
donaBeniditaaquiéa,muitosanode igreja,maridodelaolhavaa igreja



muitos anoné, éos cabeça, eumais aMaria aqui, nóis eraos cabeçapa
arrumáascoisaeeugostavamuitodenegóciodedançané,eaíincentivo
eu i eu curri atráis dospovo.Mas ela cunsiguiu sanfona, várias coisa, aí
tinhaumprefeitoaquieufuiláemcimadele,nóispelejamocumelepavê
sedavauaatorização,deuumaforçinhamaisômenofeizosgrupo.Eusaía
peganoosnomedaspessoana rua todinha,daquelas pessoade idade.E,
aqui, esse sonzimaquiéda tercera idade, tôcueleaqui, têmatéhoje, eu
guardotudoné.Aíorganizôtudoarrumadim,enóissaíanascasaparezá,
nóifaziaoraçãoemcadacasa,quemuitagentenumtinhacundição,num
ía,numtinhacustumecumessascoisa,achoficavaatécumvergonhade
saípafazêumgrupoaí.Aínóissaía,nãonóisvaidecasaemcasa.Chega
lájáavisava,ó,têmumsonzimnóisganhô,nóismemojuntôdinherimcom
os pessoal, inda briguei demais cum prefeito na época, falei ó cê vai
comprápanóisumsom,énóisdáuapartedodinhero,naqueletempoera
trezentosreaisnóistinhaeosomeraseiscentosreais,umsombomné,e,
entãocêvaiadoá,vai judánóis,nóisvaidáumpocododinhero,maiso
homimuitoesperto,depoiseufaleipraele,óoquêqueletroxepanóisum
“ccezim”desseaíné.Maisissaítêmumsomdanadotamem.Maiseunum
gostei não né.Aí a caxa dele é essas aqui, só que tá no otromaior aqui
agora, mais caxa dele é essa ai. Aí ele pegô troxe esse aí cum dinhero
nosso,umsonzimdesseaíéuns,hojepodesêquetávalenomais,trezentos
reaiseradinherodemais.

 E Nãosonzinhodesseémenosquetrezentosreais.

147 SB
2

Pois é. Aí ele comprô só cum dinhero nosso né, e num deu nada, aí ele
nem...

 E Elenuméprefeitoaquinão?

148 SB
2

Elejáfoi.

 E Não,maisagora...

149 SB
2

Não,não,nénão.Maiseufaleifoipaelememo,aíelepegônãoquisvim
trazêo somaquinão, eu topei cumele, ó incumenda sua tá ládepois cê
busca, falei, então tá, aídepoisdemorôumpocoele foipegôemondôo
filhodeleaquiílápamimílábuscá,maiselejátinhaviajado.Não,...meu
nomeéJoaquimmaismeuapelidoaquiéCaquim.

 E Caquim?

150 SB
2

É. Fala pu Caquim vim pegá o som, aí discí lá né. Aí tá veno lá quele
pacotim, aí eu cheguei falei uai menino, cadê o som? Aqui, falou. Mais
issaquí?Faloué.Faleiabreelaaí.Queabriuessapocaria.Falouuaiissaquí
é ratim, issaquí né som não, issaquí é brinquedo de menino, brinquei cá
meninoné.Aífalounãomaiosoméesseaí.Faleitudobem,tinhanadapo
dexaseupaiissomepaga.Aítruxeele,maiseletêmumsombomaténé.
Eelehoraquemeviadelonge...escapulia.Atéqueumdianóisfizemoua



festinha lánoclube,não lánocasarão láembaxo,aprimerafestinhaque
nóis fizemo,aímandeiconvidáele,uspessoal,vereadô, tudoné,hojeeu
pegoeleaqui, aí fui lácunversei, chameiospessoal tudo, têmumrapaiz
aqui ele é vereadô foi junto cum nóis, nóis fizemo assim tipo dum
tiatrozim,presentaçãodealguacoisa,né,desfiledevéi(?)Eopovoachava
bom demais, esse homi têm ideia pra tudo, falei uai, vamo fazê algua
coisa...

 E Quantotempofazisso?Quantosanostêm?

151 SB
2

Jádevetêuns,ah,jámodetêunsoitoanoômais.

 E É?

152 SB
2

É.Aíláocasarãoégrande,tudodetabuada,éantigotambém,nóisfizemo
lá, cada um foi fazê algua coisa, é, quem mais além disso, nóis teve a
dança, teve é..., ah eu num lembro mais o quê que é, músga, mais é
catiguinha, cantiga assim sabe, veiz a..., falá algua coisinha né, foi bem
intusiasmado, aí as muié, essa dona, aí as muié pintaro, arrumaro bem
arrumadinho, aí a mulhe do padre era bem interesseira, cêis arruma, vai
bem bunitim, passa batom, cê picisa de vê, ficava até feio, cara
encapusada, ficava atébunitoné.Aínóis,mandôcunvidáosprefeito ele
foi né, puisé gente, a gente cunversô cum prefeito tudo pa ele, ajudô a
doação dum som, aí amostrei o som, aí essaquí a doação, a ajuda, além,
daquelequenóisdeutrezentosreais,eledevetêdado,aumentô,deuosom
panóis,aajudaqueledeuaomenodosoméesseaquió,óaquiosom.Aí
baxôacara,mainumtêmbasenãouai,mainóispediuuaajudapraelené,
nóistavainteranoodinhero,elecomprasseumsomquevalessené.Falei...
éosomquenóisganhamocuaajudaquenóisdeupuprefeitoeledoôesse
somaqui.Aí, baxôa caranóisnumébobo tamemné, adoôuaporcaria,
pudiatêfalado...

 E Nemassimelenumdeuumaajeitada,arrumouumjeitodepedirdesculpa
não?

153 SB
2

Não, falô nada, ficô lá, aí todo mundo bateu palma, pa ele tal, falei do
vereadotamem,alguacoisaquenóisprecisátêmovereadôaquifulanode
tal,pricisá,elenumdeuapóioné.Foiuacoisatéboa.Aífoiprotacoisajá
foifestá,dançava...

 E Maiseaí?Ehojetêmainda?

154 SB
2

Aí cabô. Issaí aconteceuo seguinte, anossa, sóporquenóis entramona
cunversa...

 E Nãotêmproblemanão.

155 SB
2

Aí aconteceu o seguinte. Quando entrô um otro prefeito, é o Varteco, o
nomeéValtenirSoaresBatistasóquenóiscunhecemocomoVarteco,um
apelido,aquitodomundotêmapelidoaíjátava,jáera,eleeracandidato.



Aíamulherdelepegôtopôfrente,aesposadelené,uataldeSelma,falou
não, agora éo seguinte, feiznegóço ganhávoto, pulíticoné, pegôe falô
nãoagora éo seguinte, nóisvamu tomácontadissaí, incrusive amãedo
Vartecotamem,faziaforça,nóisvamuorganizáissaídireito,vamuarrumá
uacoisamaisbemfeitae tal,maiseé,peguei indafalei,ósenhora,sôcê
qué tomá frente tudo bem, lá nóis temo nossa direçãozinha, só queu tô
sartanoumbucadodecoisapatraispudiriafaládepoiseufalo.Agoraocê
qué tomáconta então,panóis serámelhorque têmapoiodocesné tudo,
pode sê ua coisa melhor, fica mais a vontade. Aí foi só ganhá, aí foi
largano, foi bandonano, ela já tomô frente de tudo nóis um tinha mais
como fazê mais nada, maior força das pessoa, cê sabe pulítico já têm a
divisãoné, pincipalmete aquino interiôpanóis, aquina épocapolítica é
assim,igualmarimbondo,umficadeláotoficadecá,seseuladoganháo
otoinfezadecá,numtêmunião,édessejeito,éuacoisaimpussíveaqui,
briga muié, briga vai no cabelo, aquela bagunçada, aí foi cabano cum
aquilo.

 E Ahnão.Maisideiatãoboaasua

156 SB
2

Eaí...

 E Começatudodenovo,arrumaumgalpão,alpendreaínumlugar,podiaser
atéaquinasuacasa,seilá.

157 SB
2

É.GoiásVeiocêcunhece?

 E Conheço.

158 SB
2

Poisé,GoiásVéiocêvêquéuacidadetemé...

 E Genteelefaizatéseresta.

159 SB
2

Poisé.Eotaéoseguintegovernovai,faizé,ficálá,numé,cumoquefala
é..

 E Oquê?Semanasanta?

160 SB
2

Nãovaié,assim,tipoparticipáláunstempo,numficagoverno?Cuméque
falaaquilo?

 E FICA?

161 SB
2

Ésempreasssim,daumtempoassimêsvaimudaacidadeé...

 E Capital?

162 SB Cuméquechama?



2

 P Quandoêsviaja,tadefériasoudefolgaêshospedanacasaquetêmláde
GoiáisVelho

 E Ah!

 P Quartolá,têmacasaondeêsfica,bomdemais...

163 SB
2

Aí  só seiquenóis,quando tavaemnóis,nóispensemonisso tudo.Nóis
fizemoé,viage,nóis fomopa,aquelacidadepa ládeGoiânia,comoque
chamaé...

 E Pirinópilis.

164 SB
2

Não.EnconstadimcumGoiânia.

 P Trindade.

165 SB
2

Trindade.Primeraviagenóisfomopralá,porcasoquéparticipôassimde
várias coisa, sofremodemais, ônibu quebrô,masi nóis fomo, ajeitô tudo,
fomo no Goías Velho, nóis fomo duas veiz, quando era nóis asssim,
separadoné,tinhanadaavêcumprefeitura,nasfazendaaquinóisvisitava
muitoaí,cidadedeIdrolina,picisadevêotantoquerabão,festinhanóisia
pafazendafazêcasamento.

 E Ahnão,maisporquequevocêsnãopropoeissoproprefeito?

166 SB
2

Maisaícadê,cabôné,naquelaépoca,quandoéera,nóistavasó,nadade
prefeituranomei,únicacoisaêsarrumaronóispediaeraocarro.

 E Éocarro.Ah,sebemquequandojuntacoisadegovernoviraumpeteco.

167 SB
2

Mais aí nóis fazia vária veiz, porimzempro, casamento, eu mais a Maria
aqui, nóis era os noivo do casamento, toda veiz era nóis que casava né.
Gravata tudo arrumadim né, fazenda, e isso assim era assim de gente.
Chegavaláquadrilha,sabequêqueéquadrilha?

 E Seiuai,claro.Quemmecontôumacoisa,eunãoseiondefoiqueeuli.É
poragoraaniversáriodacidade?

168 SB
2

Éemsetembro,outubro.

 E Ah,jápassou.Nãotêmumevento,algumacoisaemdezembronão?

169 SB
2

Ah,dezembroaquitêmonatal,porimzemproassim,presépio,essascoisa
assim...

 E Negociodejabuticaba?

170 SB Não, jabuticaba é agora. Tá terminano já, só que assim, ela num deu.



2 Incrusivetudotinhaaténoquintalaqui,sóqueesseanofoiruim,...

 E Festasrepresentativasjápassoutudoné?

171 SB
2

É.

 E Dacidade?

172 SB
2

Já,já,já.Porimzempo,festado...emjunhotêmafestadoDivinoné,éua
festamuitograndede,pessoalsaicuasfulia...

 E Vainasfazenda...

173 SB
2

Vai nas fazenda, fica quais um mêis fora né.    aquelas
presente,aquelascoisatodané,traizfaizafestaaqui.

 E Maisumacoisaosenhorestavafalando,esseanonumdeujabuticaba?

174 SB
2

É,deuassimalgunslugá,éporcausadachuvané.Veiprimerachuvadeu
assim,aíelasfrorescetodinha.Senumtivéchuvapá,florescêaquêasflor
aíelacai,aíprontoperde.Agoraesseanoaquinoquintalfoifloresceu,têm
pocospémaistudotavabunitim,sechuvesseassimdireto,numperdiané.
Aísalvôuasdaquiaculá,uasmiudinha,numpresta,né.





SB3–Sujeito3

1 SB3 Ébomcunversádupassad’diPilar,né.

 P Bomdemaisné.

 E Aiaiengraçado.Entãoosenhoraperdeuemdoismilequatro?

2 SB3 Doismilequatué.Diadéisdisetembrudidoismiuiquatru.

 E Uaijátemoquê?

3 SB3 Eraaquelaalí,ó.

 E Qual?Ahquegracinha.Simpática.

4 SB3 Alielajátavaduenti.ÉdafamiaCabral,diGuarinus.Minhasobrinha.

 E Adoeceuderrepente?VocêprecisouirpraGoiâniacomela?

5 SB3 Pneumonia,elaisteviinItapaciinternadatrêisveiz,trêisinCeris.[].

 E Aquelaláénetinha?



6 SB3 Aquelaminina dromi um sonu. Aquilalí si é um jegui já tava duenti né.
Quanduelaistavasentadanaportaaícumacaçarolanamão,elagostava
desaídemanhã,tomavaucafé,sentavanaportaoianuusvizim.

 E Credo.Deixaeubotarissoaquiqueestoucommedodecair..

 SB3 Interrupção.

 E Escuta,osenhorsempremorouaqui?

7 SB3 Sempri.

 E Avidainteira.OsenhorCaquimatétavafalando,eleéseusobrinho?Não
osenhorésobrinhodele?

8 SB3 Não.El’éirmãodaminhamãe,eusôsobrimdeli.

 E Gentemaisolhasó.Vocêénovo.

9 SB3 Elinasceuimquarenteiseispareciieunasciemtrinteiseis.

 E Dezanosdediferença.

10 SB3 É.Aí,essijáéumfiobastardudumeuavô.

 P OseuCaquim?

11 SB3 É.

 P Então,osenhornasceuaquiefoicriadosempreaquiemPilar?

12 SB3 Sempriaqui,sóistive,fuisaídaquident’dussetianus,aífuipraSantana
qui éUruaçu. Chamava di Santana,Uruaçu. Aí lá qui’eu fui aprendê a
primêraletradualfabetu.

 E MaisSantanadeUruaçuéamesmacoisadePilarnão?

13 SB3 NãoSantanafalaUruaçu,naBR.

 E Ahtá,depoisqueosenhorveiopracá.

14 SB3 É,minhamãelevôdaquieutavadentudussetianos,levôpralá.Aífomu
pacolôniaagrícola,ficavaaínessimei,abaxudiCeres,aíeuvolteipraquí
dentudi[ônis],foijũindiquarenteseti.Issaquíeracriança.Fiqueipuraí,
aífuimorácumaminhavó,depoiminhavófaleceuincinquentetrêis,aí
eupareidiistudáisófizuquartuanuprimáriu.Aífuipacasaduzôtu,pa
casadiparenti trabalhá,serrámadêrabraçau,naserradibraçau, lavrá
dimachadu,cavachãũpáfazêalicercipra[casa]quêumaridudaminha
prima era construtô aí né, eu fui trabalhá cum eli, aí parei di estudá.
Fiquei só nu quartu anu primáriu né. Aí, depois fuimorá sozim, fiz um
barracoditába,depoisincinquenteinovieumicasei,seisdisetembrudi
cinquenteinovi.Aíconvivicũamulheratédeizdisetembrudidoismil’e
quatu...Entãohoji,eusintuassim,eusôũapessoahumildi,todavidafui



du trabai, fui da lavôra, eu trabaiei di carpintêru, pedrêru, pintor di
letrêru tudu eu trabalhei, né. Fui pra lavôra. Então sempri assim ũa
pessoa num sintu inútil, né, nu Pilar. Cada coisinha vem, ah vai lá nu
Lucianu,páarrumáũasombrinha,páarrumáquarquécoisinha, fazêum
fornupaassábiscoito,coisa.Emesmunaidadiqui’euisto,né.

 P Osenhorassimdainfância,dacidade,oquêqueosenhorlembra?

15 SB3 Dacidadi?

 P É.

16 SB3 EulembruPilarimfracassuassim,imdecadêcia,municípidiItapaci.Im
quarenteseti,quinóimudamupraquíeraminicípidi Itapaci.Entãoessa
águaduchafarizi,elacurriadiruaabaxuiiadescêláondiquéaportadu
exprefeitu, u Vartecu. Discia nu mei da rua, u carçamentu era assim,
intãoaáguadiscianumeidarua.Cadaumfaziaumpoçimnasuaporta,
lavavaasmãos,quessaáguaaí, cêispassô lánuchafarizi viuné,aíela
discianumeidaquelarua.

 E Elaeraé,elaera…água(?)

17 SB3 É.

 E Aáguapassava.

18 SB3 É.Ucarçamentuerafeit’dipedra,né.Intãojáfeitudiacorduassimtipu
dũacanaletanumei,ondiaáguapassava.Intãoasruaeralimpaumavêis
pur anu pra passá a proc’ssão di São Sebastião, dia vint’ di janêru, né.
IntãoeramunicípidiItapaci.Aquitinhaumsubprefeitu,équipagavapra
aí us garotu pra roçá, cortá u são caetanu lá, qui é um cipó ocêis num
conheci,né.Cortádipoispálimpáruaprapodêpassáaproc’ssão.Essa
praça qui têmaí, era umquintau dũa casonaantiga qui tinha infrenti’a
igreja, essa casa tinhaachuquidedeizaonzi cômidu.Foidemolida im
sessenteidois.Eraũacasabonitainfrenti’aigrejamatriz,né.

 P Essacasaerapraquêmesmo?

19 SB3 Essa casa era propriedadi da sinhora Mariana Gomes, sãũ da famia
Gomes daqui, né. Aí depois ela ficou duenti, aí u filhu dela qui foi eis
prefeitu aqui, é porque naquel’ tempu, u negóçu du patrimõĩ históricu,
intãũ fazia só restauração pur cima i num olhava  us isteio, né. Intão
igual’ojielijáfaiz,jáemendausisteiu,nucausudaigrejaalí.

 E EessafamíliaGomesqueosenhortáfalanotêmalgumacoisahavercum
seuAntonio,nósfomoslánomuseu.

20 SB3 AntõĩGomis.

 E OAntonioGomesédafamília?



21 SB3 Édafamília.

 E Ahtá,porqueeuacheiinteressante…

22 SB3 O pai deli era irmão du,… era dois velhu, mais velhu daqui, Joaquim
GomisTição,tánunomiaquidumcolégioaquidicima.

 E ColégioEstadual.

23 SB3 É.InáçuGomisTição.Intãofoiprofessômeu,aondieuistudavasuletradu,
cantavatabuada.

 E Naquelaépocasoletrava…comoéqueé?

24 SB3 Ésuletrava,sabêdividísílabané,cêacá,vêavá,éleoló,cavalo.Bêuerre
bu,erreóróburro.Intãoeliseparavaasíl’baprualunu,né.

 E Eleéopai

25 SB3 DoAntõĩGomisquitálánumuseu,ubaxinhu.

 E Éobaixinho,eletêmumacoleçãolá,têmumadascoleçõeselefalouqueo
pessoalvaidoando…(?)Aítêmaparteládacoleçãoqueédele,queele
doou…(?)

26 SB3 É.Euadueinot’spralátamem.

 E Vocêdoounotas?

27 SB3 É.Deumcruzêruantiuo,antiducruzadu.

 E Docruzado.

 P E o pessoal da cidade colabora também, doa alguma coisa que possa
ajudar?

28 SB3 Assim sempri, né. Sempre adoa, mais muitos foi carregadu antis né,
pessoauvinhadiforaiialevanuascoisa,antisdumuseu.

 P Essepessoalvinhadeondeassim?

29 SB3 Vinha lá di Goiás, vinha di coisa, compranu aquel’s mueda antiga, eu
mesm’ tinhamuedona dessi tamanhu assim, depois viendi lá im Anápis,
cinquenteiquatueutrabaiavaimAnápis.Trabaiavaimfundiçãodiferru.
Anápi num ixistia asfaltu. (?) Peçanha, Set’ di Setembru, puralí, eu
trabaiavaimfundiçãodiferru.

 E Osenhorfalouagoramesmoumnegócioqueeufiqueicuriosa,numsei,o
quê que é São Francisco, o senhor falou ajeitano as tabas pra fazê o…
quandooriopassava…cêfaloucêisnumdeveconhecênão,tábuadesão
Francisco?Foiassimqueelefalou?

30 SB3 Eu.



 E É.Euesquecideteperguntáoquêqueera,deveseralgumtipodemadera.

31 SB3 Demadêra?

 P Osenhorfaloudafestadodiavintedejaneroné?

32 SB3 SãoSebastião.

 E Antesdissocêtinhafaladoumtipodetaba,queagoraesquecí,depoiseu
lembro.

33 SB3 Nãũquitábaaíéantigament’[]chafarizerafeit’ditába,quandueuera
garotuassim,cincuanus,atéusseti[ãĩ]quiminhamãelevôpraUruaçu,
intãouchafarizeraditábadiruêra.Intãoeraumchafarizmuitoaltuilá
tinhaumoratóriu,cêssab’quiéoratoriu,né,colocaũaimagi,intãotinha
oratóriu di São Franciscu. Era ũa imagem [ ] foi demolidu, levô pa
Itapaci.Chafarizerabonitu(?)euquandocriançaindalembru[].Euera
criançailembrudaáguacorrenuparuaafora,eubrincavanaágua,né.
Intão,jásufrimuitamarcaçãoassim,fuiacidentad’dicarru,quaisrachei
acabeça,maiseulemb’d’muitacoisaaindaduPilar,né.

 P Quandoosenhormudou,quandotinhaseteanoscoincidiucomqueépoca
da…queépocadacidadequeestava?

34 SB3 Aífoiemquarenteitrêisné.

 P É.

35 SB3 Foiemquarenteitrêis,eutavadent’dusetianus,saídaquimêidimarçu,
ia fazê seti anu im outubru. Intãu minha mãe levô pra Santana, Pilar
naquel’ tempu, as istrada era dificuldadi. Intão nóis morava saída di
Uruaçu,descenuprunorti,chamaPassatrêis,intãocaminhãopassavana
nossaportalevavaummêisprailáimPortuNacionauivoutá,porquiera
atolêru, não tinha asfaltu, não tinha nada. Naquel’ tempu não ixistia,
Porangatu era cidadi discobertu. Amaruleiti acabô têm a Mara Rosa.
Naquel’tempusótinhaPortuNacionau,éNatividadi,éDiscobertuiMara
RosaiuPêxi,masessisnomidessascidadijámudôtudu,né.Discobertoé
Porongatu.Aondemeuavôsaíadaquinaquel’ tempucorrêierasentadú,
muntaduimburru,meuavôsaíadaquimuntavaimburropalevámalalá
im Discobertu ondi é Porongatu. Cêis cunheci a BR abaixu, né, [qui
agora] é o Tocantins, passava pur dentu aqui peluGerais, passanu por
tribudiíndios,meuavócontavapramim,né.

 P O senhor falou que lembra muita assim da história da cidade o que
aconteceu,assimoquêquemaismarcouprosenhorassim,falounossa…o
senhornãoesquecedejeitonenhum?

36 SB3 Não,dasfestasné,dasfesta.QuePilaréũacidadiassimhistóricasobri
[negó]difesta,queaquicumeçadunatau,édudezembruavint’dijanêru
São Sebastião. Aí vem a semana santa, é bonitu aqui, dia qui entra a
quaresma até u doming’ da páscoa. Depois vem umês di maio aí vem,



junho sai trêis fulia. Sai uma pra sertão dus Picu, aí vai pru ladu di
Idrolina, sertão du São Patriçu vai pra Itapaci, sertão du meiu vai pa
Guarinus.Elagiranovidias,aínudiaquichega,chegaastrêiscantalá
imbaixu,aond’têmaquel’chafarizdibaixu.

 P Eosenhorparticipadafesta?

37 SB3 Primerueuianafulia,né,eutocavasanfonanafoliaaídepoisquivêiessi
pobrema, quando eu iamuntá a cavalo dava caimbra na perna, aí num
güentei mais. [ ] Só aqui na rua, quand’ tá fulianu aí na rua eu pegu,
fuliãogostané,queagentetoca.

 E Não,seuCaquimfaloupramim…eusouapaixonada…

38 SB3 Poisé.

 E Omeupaigostavamuito,quetinhaumamigonossaquetocava(?)morava
láemGoiâniaeaaíelefalouquecêtemumasanfona?

39 SB3 Pequenueuvendíela…oitubaixu.Quieutócudioitubaxuatécentu’ivinti
né. Aí eu vindí essi acordeon centu’i vinti porque essa parte minha foi
machucada,quebrôbancuducarrucomessa,essaparteaqui.  Intãoaí,
vêiu a deficiêça dessi dedu, né, pancada qui eu levei assim, meu braço
adrumeceutudu, leveiumapancadamuitugrande,acordeoncentu’ivinti
erapesado,né.

 E Nãotêm(?)

40 SB3 Numtêm,aminhatáimItapaci.[parumáũa]

 E (?)Masosenhortocadevezenquanto?

41 SB3 É,…ficamuit’cuidaducumnegóiditelevião,cumsom,né.

 E Maisoutracoisaqueeuqueroperguntar,saber…porquêqueéPilaroquê
queosenhorsabe?

42 SB3 Poisé.Pilar,porquePilardiGoiás,quelánaIspanhatemPilartambém,
né.

 E Têm. 

43 SB3 Têm a Noss’ Sinhora du Pilar na Ispanha. Intão significa como aqueli.
Otrudiaupadritavadizenusobri[negó],aquel’negócudaondiaimagié
colocadu.Éũa coisaassimqui formaassimumpilar pa levantáũa,um
alpendri icoisa,[]quiêis falapilastra,né.Intãoaliasantaécolocada
inribadaqueli,daquel’tuburuliçu.Noss’SinhoraduPilar.QuetemPilar,
achuquitemnaBahiatambém.

 E Tem.

44 SB3 Intão Pilar de Goiás. Otu dia tava ixplicanu pu mininu aí porquê qui
chama Pilar di Goiás, porque tem ota Pilar, né. Tem ota lá, Santa



Terezinha, achu qui é nu sul, intão purissu qui tem Sant’ Terezinha di
Goiás,né.Porquetemotaslugaristambém.

 E Oquêqueosenhorachadessahistóriado(?)umabrigaaí,umaconfusão
comonegociodosurgimentodePilar,dapartehistórica,vocêquandoera
meninodeviaouviressashistória.

45 SB3 Minha vó, minha vó era lá di Niquelândia. Intão ela veio aqui im
companhiadisenhoré,coronéGaspáFernandu,veioimcompanhiadessi,
iveiodi,láchamavaSãoJuséduTocantins.

 E Osenhorsabequetêmatéumaempresadeônibus,eutinhaumanamorado
quemoravalá(?)eaempresaéSãoJosédoTocantins.

46 SB3 É São Jusé du Tocantins. Lá inda tem ainda, é a cumadi, eu tenh’ ũa
cumadi, prima primêra minha, na primêra casa, qui vai infrenti aí. U
padre, ondi tem aquel’s rozêra na esquina, então ela istevi lá im
Niquelandia,foiláencontráupadriAdemirquifoi,eliisteviaquifaizseti
anus,aí,eli,depoisdeli jáconstruiu lá imBadiaMuquém,eliconseguiu
cum u govern’ du istadu, aí quantus anus qui tinha, pur ixempi di
NiquelândiaaAbadiaduMuquém,numeraasfaltu,nédepoisquiupadri
foipralá,padriAdemir,trabalhômuituaqui.Intão,conseguiuuasfaltu,
jáfeizláũabasílica.Intãoaí,comu’eutavacontanu,minhavóvêipraquí
entãocontôquiquanduelachegôaquiencontrôPilar,eracidadigrandi.
Qué dizê que é capaiz qui minha vó é lá dus anu di mili oitucentus i
sessenta,puraí,né.Aíintãoessacumpanhiaquiveiu,épessoaumuituricu
diFernandu,coronéGaspar,intãochegar’aquiquiriaũafazendadimiu
arquê mais qui fossi praníci. Aí encontraru, puque u Pilar chei di
acidentadu,dimorru i coisa,voutaru i ela ficôaquinamoranucummeu
avô. Intão ela mi contava casu dos impériu di Pilar, das festa. Ela
trabaiavaummêisnacasaládu,duimperadô.Uimperadôaliafuliasaía,
iafazêdoci,biscoitu,coisa,arrumanuascarniprafazêascoisa,entãoera
trêisfulia,ficavaummêis,cadadafuliagiranupácadaladu.

 P Issonaregiãotoda?

47 SB3 Na região toda. Mais naquel’ tempu, só existia Uruaçu, num existia
Itapaci,numexistiaSant’Terezinha,umunicípidePilaraquiialáfazenu
divisa cum a, a Mara Rosa. Num ixistia nem Ceris. Eu cunhici Ceres
chamavaBarranca.Énaquel’tempudiCerispassavasaiaimNovaGrória
numsaíanoJardimPaulista.

 E Maisoquêqueopovofaladessenegociodessesbandeirantes.Têmgente
que gosta de bandeirantes têm gente que não gosta, nunca entendi essa
história?

 P Agentechegouaquiviuumbandeirante...(?)

48 SB3 É,igualtemalíaquelaistáuta,cêviuládumgarimpêruné.Intãoaquela
estátuaalí édumgarimpêruquiveidiGuarinus,veichegôaquiachôaí
fazenu,pesquisanugarimpucoisa,depoisigualtéhojetemaruapraculá



quichamaJosé[]Godois,aífoiprefeituAlvinu,eisprefeitoquebuscôna
história emandô fazê quela istátua. Intão foi qui descobriu, aqui qui us
banderant’,daquiaGuarinusabêraduscórgutudujáfoigarimpadu.Não
conheciGuarinus,né?

 E Não.

49 SB3 É ũa cidadinha até boa,mas não têm saída di asfaltu, temmuita serra,
todugovernadôquientraprometi,vailádihelicóptu,pôsaláeprometiu
asfaltudepoisvaivê...

 E Pegaovotosôme...

50 SB3 É.Aíéminuriadivotusné,édoismiuvotu.Entãooutrudiauradialista
falanuaípráquêquivai,práquêquiprometi.Muitascidadiquinãotem
saídadiasfaltu,tãoũacidadinhaatéboatem,temconjuntusbomdicasa,
temcumerço,tudu,numtêmsaídadiasfaltuéaserra.Tãoêsfalaquinum
compensa,intãopráquêquiprometi,né?

 E Quemtrouxeoasfaltopra,praPilarentãofoio...?

51 SB3 IrisResendi

 E Foio,o...?

52 SB3 ÍrisResendi

 E AhelesfalamqueoIris...

53 SB3 ÉIrisResende.

 E Opovofala,faladele...(?)éoúnicoquetopané.Queéogovernador,éo
prefeitodeestrada,maséoúnicoquetopafazeressascoisa.EmGoiâniaa
prefeitura...(?)

54 SB3 Éfazêessascoisa.Nemquiel’dexôuistadudeven’pátraimaiselifainé.
Igual quand’ el’ dexô lá u Santilu, Santilu num pôde fazê nada qui tevi
[briga],igual táuAlcidiagora,né. Marconié,  faizcoisalá, idepoisu
Arcidi ficô lá num podi fazê nada. Quando fô dois mil’ i deiz évem
Marconidivoutaprugovernuduistadu.ElivaidisputácumIris...

 E DisputácumIris,elevaiganha...

55 SB3 Ah?

 E OIrisganhadenovo.

56 SB3 Será?Porquequelavêis,foiMaguituperdeupuMarconieIrisperdeupu
Marconi.

 E Maguitoni,ni,ni...?



57 SB3 Éagorael’éprefeituládiAparecida.

 P É...Eaívoltanoumpoquinho.Hojeentãonão têmmaisessaexploração
dá...?

58 SB3 Não, tem.Aí teviugarimpualí. Ind’antisdionti,eu falanualíquisaiu,
vaisaíumaverbaaípracoisadiparquiecológico,praPilarecoisa...falei
tinha qui arrumá  a cachuêra...tinha qui arrumá cachoêra porque u
garimpu foi qui derubô ess’ cachuêra. Abriu por baixo [cum bomba] i
coisa, falei tinha qui fazê ela novamenti cum concretu i fazê um pont’
turíst’.

 P Eopessoalvisitaacachoeirabastante?

59 SB3 É não, visitava antis né. Us garimp’ acabô cum essa cachuêra lá, deu
muito ôru. Acabô cum a cachuêra era tão bonita. Daqui di casa ovia
quanduela,pareci,quandu iavespáchuva,eladavaumsinal lá,pareci
quidavaumventu,ela fazia teeeeimm,aquel’baruiãocachuêra tádanu
sinau. Então, é, pareci qui vem dus antigu, ês falava qui a cachuêra
quandutavapáchuvêdavaumsinal,pareciquidavaumventu,elazuava
maisaltu.ÉcachoeraduOgó, issoaí tinhaquiarrumá. [soltá]diPilar
fazêláumascoisa,limpátudu,né.

 E Quantotempotemqueoasfaltoveiopracá,osenhorfalouqueoIrisque
trouxe?

60 SB3 Uasfaltuaqui...

 E IssotudofoiporcontadessepadreAdemirqueosenhortavafalando?

61 SB3 OpadriAdemirveidepois.

 E Aheleveiodepoisdoasfalto.

62 SB3 É. Ele já conseguiu fazê restauração dessa igreja, comprô essas casa
paroquiauquelaláimcima,aquelaládibaxu,mandôrestaurá.

 E Qualconstrução,qualigrejaqueosenhortáfalando?

63 SB3 Essaigrejaaímatriz.

 E Ah,porquetêmaquela...

64 SB3 EssaaíTavaquaiscainu.

 E TêmaigrejadeMercêis...

65 SB3 Aquelalájáfoirestauradaduasveizpeluistadu,pelupatrimôĩhistóricu.

 E Aquitêmquantasentão?

66 SB3 Temduas.



 E Temduas...

67 SB3 Católicatemduas.

 E ÉaMercêis...?

68 SB3 ÉaMercediseaSinhoraduPilar.

 E ENossaSenhoradoPilar?

 P Equandofoiaúltimarestauração,fazpoucotempo?

69 SB3 FoiadiládaMercedis.

 P Masfazpoucotempo?

70 SB3 Faiz,elafoi...

 E Euvinojornal...

71 SB3 Ela foi inarguradapelu, agora... parece qui foi di abriu puraí, abriu pá
maiu.

 P Euqueriasabêdosenhorassim,oquêqueosenhorlembradaadolescência
do senhor, de quando o senhor era jovem, o senhor Caquinho falou
bastantedosbailes,dasfestas,quetinhabastanteaquiemPilar.

72 SB3 Euia,dediidad’dicincuanu,euiapraGuarinusdiapé,cunspezimna
puêra. Puque naquel’ tempu era difícil pra incontrá um cauçado pra
criança,né.Intãominhavó,minhamãetavapáUruaçucasôcumotu,meu
paimorreutavaengatinhanu,aíelafoitrabaiáimUruaçu,láarrumôum
senhorládiNatividadi.Intãoaídexôeucaminhavó,adificuldapracaçá
umcauçadimpramim.Intãoel’falavaó,aíeuiacumabotininhaatrelada
nuombru,cuidad’pranumrancáaunhasenãochegalánumpodicarça
butina.Aíchegavalá,udinherimquilevavaàsveistrêiscruzeiru,chegava
lácompravabombinha,jogavané[pegavaacutinhiaechutavapedra,né]
adiversãoquitinha.Aídepoisquivêiparqu’d’diversãopraGuarinus.Aí
quiveiuparquidicarrosseu,canoinha,né...Aí,naquel’tempuquioferecia
músicapeloartufalanti,né.Aíunamoraduofereciamúsicaprafulanadi
tau,comoprovadiamoricarinhiicoisa.Éascoisaantigu,né.

 P Issosólá,aquiaindanãotinhanão?

73 SB3 É.Depoisêsteviaquitambém,quanduviaprimeraveizucinemamudu,
sóvialá,aquelebaruiláducoisa,soldaducoisa,erafiumedibangbang,
né.

 E Eeranomeiodarua?

74 SB3 Não,eracolocad’lánumuseu,aondi,cêsjáistiverulá,né.Cêisviuondi
quitemumcarrudiboigrandi,antigu?Alíquieraucinema.Umsinhôdi
Itapaciquivinha.



 E Ah...maséquemuitotempoatráseracasadaprincesa,né.

75 SB3 É.Maisissufoidepois,aquilualífoipensão,foiescritóriodi,ducartóru,
escrituradicoisané,tabelião.

 E Entãoládentroqueelescolocavaocinemamudo?

76 SB3 É, naqueli cômod’ cumpridu alí ond’ tá queli carru di boi, aquelas
cangaia.

 E Nessaépocaosenhorjáconheciasuaesposa?

77 SB3 Euconhecíelasemp’quandueuiaimGuarinus,intãoconheciaeladesdi
mocinhanované.Depoisqui’eupegueiaadolescentiassim,dusdezesseis
anus, quipassavaassimnaporta, ela cuma subrinha, cumaota irmã i
coisa.Êsgostavadimim,usmaisvei,masnumtinhaaquel’ ligação,né,
numtinhaaindamaliça,né.Aíquandufoiimcinquentenovinóscasamus.

 E Masvocênamoro?Ouvocêcasôsemnamorá?

78 SB3 É mai naquel’ tempu era difícil. Quiéla morava lá, ela vinha aqui nas
festa,né.Intãonaquel’tempuprapegánamãoeradifíci,sifossipegána
mão[]

 P []SeuCauimjádançavaderostinhocolado[]

79 SB3 ÉcumpadiCaquim,eufizũafestadiSãoJoãonusítiu,eumoreiquatuano
nusítiudepoisqui’eucasei,a...umeusogrutinhaumaterralá,entãomi
chamô qui podia fazê propriedade. Aí u úrtimu anu qui a mulhé tinha
criaduaprimêrafilhaidueceuláéumlugarquinumtinhanemumjipipa
dásocorru.Aíresolviamudádilápraquí,aíeuconvideiêsaqui,foiaté
incrusiveumprimumeuquimoraláimbaixoquiésanfonêru,aíconvidei
pr’eli í tocá lá nu forró. E cumpadi Caquim tivesse aqui el’ é cumpadi
meu.Aísiel’tivessipáconta.Aíarrumôláũamulhédumbaianuielasó
dançava di ciscadim assim, quarqué coisa qui tocassi ela só dançava di
ciscadimnumsabia,né.Eel’ foidançá, tav’passanuoera láum,pareci
rastapéouumxotiicoisa.Aíumaridudeladiláeel’dançanucumela.
Aíel’falôassim,nãotátocanuéforróielatádançanuciscadim,numera
rasqueadunumeranad’.Aí,aíumaridudelaachoquielitavaerafalanu
otracoisanuoviduláda,(riso),pegôseparô,lánumeidasalané...

 E Eseucaquim...[]

80 SB3 Aí um [fuá danadu]Aí um cunhadumeu falô, émelhor pará. Essi homi
virôumzuzuláquerenubrigáné.Umaridodessamulhé,aícuncunhadu
meufalô,nãoémilhó,eraduashoradamanhãjá.Émilhócabácumissu,
osanfonêrucumequefica?Nãoeutipagu,pagucêpodiimbora,siquisé
posáposa,[quiéuDumingu],moraláimbaixo,Doming’Castilhu.


 E EsseDomingoeleparticipaaindado,forró,doencontrodeterceiraidade?
Osenhorparticipô?




81 SB3 Eu istivi, nu tempu da dona Iri qui’era pai du padri Ademir, eu istivi

tocanulá.
 E [elesmontaram,né?

82 SB3 Depoisdessaeisprimeradama,aífuiumpocu,toqueiumpocu,depoiséu
Domingos,prim’primerumeu,moraláimbaixu,pertuelié...pareciquiel’
éti,tidueisprefeit’Vartecu.


 E []

83 SB3 Foi. Purque meu avô, meu avô era um animadô di festa aqui antiga,
purque num ixistia naquel’ tempu... eu conheci di tocá discu, conhecia
vitróla,eutinhavontad’diencontráumavitrólapamostráprupessoaudi
hoji, qui hoji tudo é nu leiser i coisa né. Naquel’ tempu colocava a
aguilhinhaecolocavadevagarimnaberadadudiscu lá.Aíeraná... era
tocad’namanivela,eraacordané.Hoj’agent’numencontra,né.


 P Entãotocavanamãomesmo?

84 SB3 Namão, é. Quandu tinha a vitróla boa intão tocava, dav’ pra tocá um
disco todim e agora quando era um abacaxi, era vitróla fraca, aí
começava,aícolocavaudiscu,tinhaumcaraaíquitinhaumavitrolinha,
comprôlaemAnapis.[Disquiabençoa].Aífalavaassim,agoranóivam’
ouvi“Canoeiru”,aícomeçavalá,colocavao,aagulhaláicomeçava:“...
dumingudi tardizinhaeu istavamemua toaconvideiucumpanhêrupa i
pescá.....[]épurquecaíarotaçãotinhaquitocárapidinho,né.


 E QuepenaqueseuacordeonestáláemItapaci,vouvoltaraquiprosenhor
tocápramim.

 P Osenhortocavaoacordeonea...?

85 SB3 Eapédibodi.

 E Pédebodeéoque?

86 SB3 Pé di bodi é oitu baxu. É dozi né. Meu avô tocav’ lá naqueli crubi,
municipalqui tá lána frenti,unomiqui tem láédumeuavô,Sebastião
Correia di  Britu. Então, essi prefeitu Alvinu, intão colocô u nomi du
primêru animadô das festa im Pilar di Goiás era meu avô, Sebastião
CorreiadiBritu.

 E Eseuavôeraquem?

87 SB3 SebastiãoCorreiadeBrito.

 P Poisé,maiseleeraquem,eleveipracá...?

88 SB3 Não,elieranaturaudaquimesmo.UpaideliéCorreiadiBritu,intãoeli
puxô, a mãe deli era Maria Correia di Assunção, intão aqui tem um
bucadudiCorreiadiAssunção,CorreiadiBrito,PereiradiBrito,tudoé
dũa famia. É.Daqui atéCrixás tudu temCorreia,Correia di Assunção,



CorreiadiBritu,PereiradiBritu.
 P Erapovoqueveiodosbandeirantesounão?

89 SB3 Eu num sei porque... minha vó era di Niquelândia né. Minha vó era di
Niquelândia,vêiimcumpanhiadipessoauricu,depoisêsnumencontraru
aquiumlugarquiserviapraês,vortaruifundaruUruaçu,qu’erasóuma
currutelinhaládiSantanaeMachambumbu.

 P Machambú?

90 SB3 Machambumbu.Ládiss’quiainda temainda,ainda temavenida láhoji
CoronelGasparFernandisCarvalhu.

 P Queéqueveiopracáqueosenhorfalouné?

91 SB3 É.Dozicarrudiboi,minhavóeracunzinhêraducoronéGaspar,diss’qui
é pessuau ricu memu, ês queria ũa fazenda di miu arquê mas qui fossi
pranície,pranin..

 E Enãotinhacomo.

92 SB3 ÉPilaréacidentadu,daquiaGuarinutudué.

 P EutôvendoalifestadoDivino.

93 SB3 Éissaífoidafolia,intãocadaporta,quanduafoliatavagiranuiaprocurá
siapessoacatólicaicoisa,intãocolocavapinduradunumpregunaporta.

 P Seriaumaviso.

94 SB3 Éumaviso, intãous fuliãovinha,nacasaquenumtivesseabandêrinha
numpassava.

 P Aíelestocam...?Emqueperíodoqueéassimque...?

96 SB3 A folia saiaqui, édiadiPentencosti, sempriPetencostiàsveisdámaisi
adiante,antisigual’naquaresma.

 E Masessadequevaiteragoraemdezembroéumafoliaquevaiatéseisde
janeironé?

97 SB3 É.Essaéfoliadireis.Santurei.

 P Essaéfoliadereis.Eaoutraéde...?

98 SB3 DuDivin’IspírituSantu.

 E Masosenhortavafalanoqueopovovempracá,vailánacasadoLuciano.
Vocêconsertasombrinhatambém?

99 SB3 É.Eumechucumelatodoano.Cadacoisaeufaçoũacoisinha.

 P Construirtambémosenhorconstróialgumacoisaouésóconserto?

100 SB3 Não,assimsicontáaspeçatud’numtamãĩsódismanchaaoutaicumeça
aota,sidexátud’numtamâezimsóeusei,tiraupanu,colocaupanu...

 P Osenhorfaztambémmuitospresépiosnãofaz?

101 SB3 Façu a lapinha também. ũa veiz passô, eu fiz a lapinha aí, aí passô na
Tocantim,passônaTocantim,ucaravêifirmôaquiifoi.Aívêiumcasau,



viunatelevisãoláemAnap’,vêiumcasauaquipraconhecêalapinha.
 P Eosenhorfazpravendê?

102 SB3 Não,ésómesm’porqueumpad’quitinhaaquiantigamen’,comoéqu’é
nomideli[...padrefalecidu],láduParaná,pad’Pedru,aíelifeiz,eradi
Itapaci, aí trôxi ũa aratoinha i feiz um sorteiu i eu ganhei né, foi vinte
cincudi junho.Euseiqui temtrintaanus,vint’cincudidezembru,aíeu
comeceiné,fizũamesinhaaqui,depoisfuievaluinu,aífuifazêascoisadi
argila.


 E Olha... o senhor não têm nem uma pecinha aí pra mostrar pra gente da
lapinha?

103 SB3 Aí eu fui fazê as peça di argila, fui im Itapaci comprá um carrim, [um
boizin, achei uns boizin di lôça] falei não ess’ num tá certu pra colocá
aquinão,porqueaquió...épesaduné,éargila,inverneiipinteiassim.

 P Quegracinha!

104 SB3 Aítêmuspequenu,tátud’incaixotadu...

 P Ahesseégrande,têmospequenininho.

105 SB3 É,essieucoloculáimcima.

 P Eosenhorfaztudo?

106 SB3 É. É, aqui é, é queimadu, aí mais aqui num têm uma argila boua,...
Queimad’quinemtijolu,né.

 P Naigrejaelesconstroemnonatal?

107 SB3 Étambémfaiz.

 E Osenhorjáfoiigreja,deveteralgumacoisadosenhorlá[]

108 SB3 ũasanta,ũasantavistidadirôxu.

 E QualdelasnaMercêsounadaqui?

109 SB3 Daqui.É.Éũaquitemũacoroinhaassim,ũadiadema,istrelinhaicoisa
assim...

 P Ficoubacana.

 E Bemfeito.Muitobom.





SB4–Sujeito4

1 SB4 []diadezoit’diagostudicinquent’edois.

 E Doisdeagostudicinquentaedois



2 SB4 Édiadezoit’ di agost’ di cinquent’ edois, eu entrei aquident’.Aquina
épocaeuconheciũasduasiscrava.

 E Olhasó.

3 SB4 Équi foidu temp’da iscravidão.Quandoveia furriaelasera,eũaota
ficô não quis imbora, ai foi criada pelus, um pessoau qui tinha aqui.
PessoaudiGomesdiSãoemorôcũêsatémorrê,casô,viveupámaridu,
maridumorreu,ela ficô.Quandueuchegueipraquí,elamoravanaquela
casaquieumoru.

 E Ahh,naqueeu...nósencontramososenhor.

4 SB4 É,é.Qu’eumorualinaquelacasa.Eutemcinquent’eiiquatruanuquieu
morunaquelacasa.

 E Numacreditu.

5 SB4 Aíeuvimpracá,queaqui,issaquitudueramatuó.Queaquifoiũacidadi
muitu grandi, mas ela demoliu, ela acabô. Na época da guerra du, du
Lopis, ês fizerũ ũa festa aqui, tem essa festa até hoji. Na, na Festa du
Divin’ Spíritu Santu, ês fizerũ ũa festa, intão pessoau juntô, pessoau du
municípitudu,quiaqui.SóconheciPorangatu?

 E Não,maseusei...

6 SB4 Uruaçu?

 E Uruaçueuconheço.

7 SB4 Uruaçu,Porangatu, essimeiuaí, Istrel’ duNorti,Campinorti, Istreladu
Norti,SantaTereza,tud’eramunicíp’daqui,eramuitugrandi.Aífizerua
festa, juntô u povu na festa, aí veiu naquel’ tempu ês falava iscorta. A
iscorta veiu, tinha um coronel ZéVenânçu, era coronel da... da pulícia,
prendeuusjovitodinlevôpraguerra.Prendeuêsdent’daigreja,nahora
damissa.Aílevaruelis,aquelisquimorreu,cabô,argumindavortô,comu
elimez’vortô.Inelichegálána,naigreja,nahoradaprisão,eliviuũa
moça,muitubunita,elefoidis’quipensôcumeli,sieli fossinaguerrai
nummorressiqu’elivinhaeiacasácumela.Aíquanduaguerraacabou
elivêipracáecasôcumela.EssafamiaVenânçuquitemaí.Aícasôcum
elaficôaqui,aídepoisivêiuo,oAdilinoVenânçuXavier,foiprefeituaqui.
Aquiixistiumuit’prefeit’naépcaquiacidadieramuitugrandi,queaífoi
demolinuifoicabanuiviranumatu.Aquitinhataperaaíquitinhaangicu.
Quidoishom’num[abracava]dentrudatapera.[Issaquiémuitugrandi.
maisqueaqui foi formadoassim].UCrixáémaisvèiqueaqui.Usinhô
troxi us negu pra trabaiá nu Guarinu, Guarinu é mais véi di qui’aqui.
Guarinuéũacidadinhaquitemaquipertu,atétemũaRomaria,nudiada
RomariadaTrindadi,éuderradêrudiadafestadaTrindadiéoderraderu
diadafestaaquitamem.Intãoelitruxeruessispretu,usnegulápráCrixa
i pa Guarinu pa garimpá i ês fugiru. Fugiru daqui. Ceis tiveru lá na



cachoêra?

 E Não,aindanão.

8 SB4 Poisé,êsfugirudaqui.Acachuêrahojitádemolidapelugarimpudemoliu
tudu.

 E Dissequeerabonitané.

9 SB4 Era bunita dimais. Era bunita mas hoji... tem água, tem a cachuêra lá
mas...

 E Têmoutroslugaresaquidápratomarbanhoouéaquelelugarmesmo?

10 SB4 Nãoaquiprétinhu,nãoaquinacachuêra.ÉlánuAzulãonuotu,nuoturio
quidesci,láémilhorquiacachuêra.E,intãoessisnegufugiupraquipra
cachoeraduOgó, i ficôaí, achômuitoôru,quanduu ........ capatais vêi
pra capiturá ezi, capitão du matu, no qui chegô lá, ficô sem jeitu di
capituráporqueêstavasecanuôrunucavac’diangicu.Tinhatiradoôru
dimais.Aielevoltô,voltôlánusenhôdezi,chegôláicontôpraêsiquêqui
ês tava fazenu aqui. Aí u senhô dezi num castigô ês não, vêi pra cá, aí
formôũacurrutelaaquiejácumeçôconstruíeêsgarimpanu,étantuqui
a bêra du riu aí é tudu, é tudu [reviradu]E puraí cumeçôa cidadi, qui
primeruchamavaPapuã.

 E Papuã.OquilombodePapuãné.Daondequevemessenome?Osenhor
sabe?

11 SB4 Essi nomi, naquela épca, era os portugueis né, divia di sê a origi di lá
purquetem,êsaquitemuquilômitu,aquipertutemulugarláquichama
Quilômitu,éduodus...aond’tinhaaturmadiíndiu,passôunomidesi.E
puraícumeçôacidadiifoiconstruinu,foijuntanugentiaqui,elafoimuitu
grandi.Aquiêscontapelusantigu, temũacasagrandona lá imcima, lá
moravadozipadri, tinha trêsadvogadu, tinha trêsmiu iscravu, trezimiu
iscravuaquidentu.

 E Dacidade?

12 SB4 Dacidadi,aquiaredó,temsinalditaperatoduladuaqui,aquêsmurãodi
pedra aondi era senzara ainda tem, essi... essi Carlão purimzempru, eli
andadimaisaínasmata,eliconhecimuitulugarditaperavéia,quieranu
tempudoiscravidãoaqui.

 E Foiatéqueano?(?)Aalforriae...?

13 SB4 Temunscentui...centuivinti,centuitrintaanuné?

 E Têm.Masosenhorchegôconhecer,osenhortavafalando,duasescravas?

14 SB4 Aiscrava?

 E É



15 SB4 Cunhecia, cunversava cum ela dimais. Ela morreu im cinquenta i...  ah
parece qui elamorreu im cinquenta’i seti. Cinquenta’e seis, cinquenta’e
seti.Nãopareciquifoicinquenta’esetiquielamorreu.

 E Porquequeelanãoquisfugir?

16 SB4 Ah, naquel’ tempu tinha, naquel’ tempu as iscravu, as veis tinha ũas
aquelas...sinhádiiscravuné,asveizitratavabemiusiscravu[pasaívivu
algum dia] Aí ela ficô, ficô morreu... morreu cum centu’i... paeci cum
centuideisanuoucentuivintianu.AvéiaSizila.

 E VéiaSizila?

17 SB4 É, era Sizila u nomi dela.Morava naquela casa, eu quandu eu cheguei
praqui,eumoreinaquelacasa,uns...unsoitumêis[qui]elatavafechada,
tav’sóelalánulugar,numquartu,aíeufiqueina...numcômdudiforada
sala alí, eu fiquei oitomêis lá, depoizi, im cinquenta i seis eu casei, fui
moránelaimorunelaatéhoji.

 E Olhasó!

18 SB4 Crieiafamiatudulá.

 P Famíliagrande?

19 SB4 Sôpaidinovifilhu.

 P2 [Qualé,osinhôouasuamulé,quimorreu?]

20 SB4 Não.

 P2 Ahnummorrunão?

21 SB4 Não,não.Sómorreuaqueli quimorreumatad’.Dusnovi sómorreuum
matadu aí pertu de Anapis. Eli era guarda lá nu postu di gasulina, ũa
madrugadaláeli,tavafazenuarondaquandurecebeuumtiru.Aíquieli
virôucabocu[torô]travessôideusetitiruneliditrezen’sioitenta.Inda
aturôdizoit’diaainda.Aídessaépcaeuvimpracá,aídessahistóriadu,
du,duquieuseiduVenânçu.

 E [dunomi]

22 SB4 Aigrejanumeraaquela.Aigrejaeraalíaond’éuhospitau

 E AquelaqueosenhortáfalandoédaMercês,queopovochama?AMercês
ouaMatriz?

23 SB4 A Mercedi... essa é a Matriz. A Mercedi é aquela lá pra lá ond’ era a
forca.

 E Ahtá.



24 SB4 Lánasaída.

 P2 [Aquelajátinhaela]

25 SB4 Já. Ela é véia. E aí, eu conversava muito, aí tem, tem... até eli morreu
agora tem uns quat’, cinco mêis. Eli tinha us livu, dus coroneu Zé
Venânçu,duVelinuVenânçuXavierquifoiuprefeitu,foiuquimanicipô
Uruaçu,AmaruleitiiPorongatu,essiprefeitu.Eaqui,aídemoliuacidadi
cabô, im cinquenta’e trêis, ela foi manicipada di novu, [  ] manicipô a
cidadiaqui imcinquenta’e trêis, imoutubrudicinquenta’e trêis.Quand’
foiimcinquenta’equatu,prefeitu...prefeituénumeado,tomôpossi.Aíim
cinquenta’e quatu mesm’ já feiz eleição pra otru prefeitu. Mas eli num
tomôpossi p’que elimorreu antes di tomápossi, aí vêi u otu prefeit’ di
Itapaci intregô lá e vêi pra cá, e, aí continuô. Aí eli... eli candidatô otu
candidatu, ganhô, aí ele entregô prefeitura pu ôtu candidatu, aqui di
cinquenta’etrêisatéagora,passôdizoit’prefeitu.

 E Nossa!

 P2 [prefeitoaquiaprimeiraveizfoiuMauruVaiz?]

26 SB4 FoioMaruVaiz.

 P2 Foioprimeruprefeitu.

27 SB4 Foiuprimêruprefeito.Uprimêrunão,foiquanumanicipôaqui,teviuZé
Aranhafoiprefeituaqui,Doming’diSouzafoiprefeitu,uAvelinuXavier.

 E Quando o senhor fala da guerra dos Gomes, quê, como assim? Era uma
famíliaquedominava?

28 SB4 Não.AguerraduLopi?

 E [...]

29 SB4 GuerraduLopis.

 E Ah,doLopes.

30 SB4 DuLopi.

 E Oquêqueéisso?

31 SB4 É...issoqui’éum,achuquiéfoi,numseisifoinuParaguai,numseiondi
foi,foiũaguerraqu’ezi...

 E AhguerradosGoupis,tinhaentendidodusGomis,guerraduParaguai

 P GuerradoParaguai.

 E Ah,GuerradoParaguai,tá.

32 SB4 Ohomidumuseuép’queel’nummostra.Temuslivrudashistóralá.



 E Não,eletentô,elechegouafolhearalgumascoisacomagente...

 P SeuAntonio.

 E SeuAntonio.Inclusiveafamíliadelené,parecequetêm...comoéqueé,
teve a mãe dele foi professora do Caqui. (?) Quando, né, pessoal mais
antigo...

33 SB4 Éupaideli.

 E Paidele.

34 SB4 Paideli.UQuintin’Gomes,eraupaideli.Eleé...eleédafamiaGomis
Tiçãũ.Éessiqui’aiscravaficôcumês,eratideli.

 E Aheratiodele.

35 SB4 Eratideli.

 P Quem?

 E DoAntonio.

37 SB4 Eraudonudaquelataperaquiteminfrenteumuseu.Aielepassôelapra
mim,maseutenh’umcunhad’quimoralánuGurupi,aíminhasograera
viva ainda, aí minha sogra intendeu di... da minha isposa escriturá eli
daquelacasa,aíescriturôeli,maiselinumquéfazêdaquel’jeit’,eliqué
fazéeladiferente,quéfazêeladimatériasemisteiusemnada.AíaUnião,
numquisdexáel’fazêenumfeiztambem,aíelifoidexôelacaí.

 P Porissoquehojenãotêmnadaláconstruído?

38 SB4 Num tem nada lá, tá só armadia dela lá p’que ele qué fazê ela mai
igual’aquelimeucunhadufeizaquelaota.

 E Olhasó.Agoracêtavafalandodo...

39 SB4 Daguerra?

 E Não...édaguerra,masdo,do...eraPapuã,agoraArraial.Tambémchama
Arraial,né?FoiantesoudepoisdoQuilombodePapuã,chamáPapuã?

40 SB4 Não,chamavaPãpuãquand’êsabriuaquiquicomeçôconstruíaqui,era...
eraPapuã.Queaqui,aquíoh,issaquíeraeraveredadiburiti,tinhaágua,
nasciaáguaaquidentu,aquidiprimêrubrotavaágua im todu lugar.Alí
oh, aqui na frente alí, tem uma canaleta lá qui tevi um anu qui chuveu
dimais,pudiasentáummunjolunaruaalicaiuumabicadaguaquieraũa
coisadoida,corria ládaserra,desciapurdent’duchão isaiaalí.Aqui
chovia dimais, agora não...  P’que aí passou sê... aí passou aPilar pur
caus’ da, da padruêra. Padruêra daqui é Sinhora d’ Pilar, aí passou a
cidadipraPilardiGoiáis,masprimêrueraPapuã,étantoquitinha[até
ũaisquinaPapuã].



 E Humm

41 SB4 Eũacidadiboadivivêmaisipávéiu.

 E Ah,masquequéissu[].

42 SB4 Usjovinumgostadificaquí[p’que]numtemtrabai.

 P2 Quanduvocêmudouprácásó[]sótinhacavalêru.

43 SB4 Não.Sócavalêru.Essaistradaaíeuquifizela.Imcinquenta’edoiseufiz
elanu,napicareta,essaserra.

 P2 AtéoPadreLuísajudôfazê.

44 SB4 Nãopad’Luizjáfoidepois.Opad’Luizjáfoiasegundaveisquiêsfoipá
passáaonditemuarsfarti.

 P2 É purque di primêru ia pru [vacaria] aí depois virava. Aí depois u padri
Luísentrô.

45 SB4 Não,não,não...não,não.Eufizelaimcinquenta’equatu,imcinquenta’e
dois,imcinquenta’eseti,imcinquenta’esetiupadriLuizvêiuaquipánois
localizáelaondielaé.Aínóis localizôondiéoarsfartuhoje.P’queela
faziaissunaserra,eratriêrudicavalêru.

  []

46 SB4 É,é.Aieucaseiaquiifiqueiiquandueuvimpracáeuvimdũacidadidas
mióquitinha,vimdiLondrinaduParaná.

 E Nossa.[]Londrina,sulné?

 P Osenhorveiocomafamilia?

47 SB4 Não,eucaseiaqui,minhafamiaficôtudolá.

 P Ahtá.

 E [  ] uma cidade boa pra morar, mais velho mão de obra. Como que era
nessaépoca?Tinhaasfestanças,opovusereunia,comoéqueera?

48 SB4 Nãoavidaaquiera,eraũavidasufridap’quetudueradifíçiu,aquinum
tinhanada.Aquitinhadoisbutecudipingaeũapensão,masnumaisera
tuducompraduimTapaci.SantaTerezinha,euconhecíSantaTerezinhaim
cinquenta’edoiscumquatucasaeseisranchu,Sinhóranumconheciné?

 E Não.

49 SB4 É daqui quarenta’e dois quilômit’. Hoje é ũa cidadi [  ] qui tem, é
igual’Itapaci.Itapacieuconhecísóũarua.Eramunicipadumaiserasóũa
rua.Que a sédi é daqui ês levaru pá Itapaci, levaru praCrixá primêru
depois torno vortá pra cá daqui ela foi pá Itapací aí u prefeitumorava



aquifoiicandidatôlá,foieleitu,aíficôquatruanulánuItapaci,aítorno
manicipáquidivortae trôxielapácá, imcinquenta’equatruuprefeitu
tomôpossi,diaquatudifeverêrudicinquenta’equatru.EraMaruVaizu
nomideli.Aquipasso:MaruVaiz,JoaquimMachadu,ManeudiOlivêra,
JoaquimAdornelu,ManeuMachadu,Jovianu,uJoaquimAranha,uToti,
Joseru,NeríBatista,Bila,TiãoVenânçu,Marvinu,Vilela,Bila,Pedrinhu,i
VartecuiagorauDuquinhu.

 E Muitoshein.

50 SB4 Euviçu,quierauviçuduVartecoéaqueliprefeitoéuMaru,uMarudu
Totiéaqueliprefeituagoraquielifoicarsaduientrôuvicenulugardeli.

 P2 [Uviceagoravaisêquem?].

51 SB4 Oviçudu,duVartecu.

 E Mas me conta aqui. O senhor veio pra cá, conheceu sua mulher aqui e
comoéqueera,tinhaopovoreunia?Porquetinharádionaépoca,né?

52 SB4 Étinhaunsradim,aquêsradim[piquenu],numeratodacasanão,maisi
aquieramuit’difíciup’queupovudaquinumgostavadigent’difora.

 E Comoassim?

53 SB4 Não, si chegá di fora aqui custava introsá cum povu daqui.U povu era
muitu sistemático, aquelis véi sistemáticu, tudu era sistemátic’ i a cidadi
muitupiquena,aquinumtinhaessasrua,não,aruaelaentravanaquela
ruadalí,saianaport’daigrejavortavadisciasaíapraTerezinha,saíana
ruaViracop’alípruGuarinumanumtinhatrânsitotamemdicarru,não
ixistiacarruaquinaépca,aquinumtinhaaquiandavaàcavalooudiapé.
NoisiapáItapacidaquid’quat’légua,quandutinhacavalu,quemtivessi
cavalu ia à cavalu quem num tivesse ia di a pé, fazê compra. Aqui era
difíci dimais, tempu das água intão, qui tava chuvenu, aqui chuvia
quarentaecincudiasempará,diainoitiassimsemparáó.Usujeit’num
podiasaínemnaporta,issaquítudueramatu.Saíadaquientravanamata
aquisaiaatélánuartudaserra,saíapáIdrolinaamesmacoisa,saíapá
Terezinha,saíadaigrejadaMercedialídent’damataaténabêradurio
Vermelhuláimbaixu,matafechada,[quadi lá]jápegavaucerradu,um
pocu di cerradu um pocu di matu, um pocu di cerradu até chega na
Cedrolina.DiCedrolinaaTerezinhaerasómata.Hoj’não,hoji táuma
beleza,táquícomcincuminutucêtáláimItapaci.

 P O senhor falouhoje.Comoéque tá a cidadehoje, oqueo senhor acha,
melhorou?

54 SB4 Nãoacidadi,acidadimelhorôpuqueaumentô.Masaquiémuitujudiada
pelusprefeitu.Dusprefeituqui,aqui tevidoisqui trabaiômuitu, tevium
quiinbelezôacidadi,teviumotuquinumtinhadinheiru,numtinhanada
maselecumeçôfazê,quifoiessiJovianu,quimoraláimItapaci.Mashoji
não,hoji temtudu,hojitemtudu.Hoji temdinheru, temtuduquipricisa.



Masaqui, temũa vantage aqui a saúde é boa, a iducação é boa. Issu é
bom,asaúdeiaiducaçãoaquielatodavidafoiboa,temunsprefeituqui
àsveismancaqueàsveisiistragauscarrunumpodicarregáaluno,maisi
issoép’quecarrudiprefeiturasab’cum’équi é,umpegaotupega,um
pegaotupega,àsveisiistragamesm’.Masagoraeladeuũaparada,deu
trêisanudiatrasu.

 E Nossa.

55 SB4 Ép’queaquidentuessiprefeituquifoicarsadu,aquidentudacidadinum
temũapedraquielipois.

 P Fazpocotempoqueelefoicassado?

56 SB4 Tem tem foi meis di, paeci qui foi mêis di feverêru qui eli foi carsadu.
Aindatálutanduatéhoji,pelejan’pávortá.

 E Osenhorparticipavado,do,nãoéclubedaterceiraidade,masopessoal[
]encontropratocá,opessoaldançava,converseicomalgumaspessoasné
que participavamdisse que  o prefeito acabou, quando a prefeitura entro
aindasaiamopessoalarrumavam...[]

57 SB4 Ésempr’arrumavacarrupásaí.IapraGoiásVéia,iapraGoiásVéia,ia
pra, ia immuitos lugá. Eu num participei não. Émaisi eu sei dissu qui
participava,tinhaumpadriaqui,upadriAdemir,amãedeli,eraumavéia
quiparticipava,aqui tinhadança todusáb’du,ũahoradessaês tavana,
nuclub’dançanu,terceraidadi.

 E Masporquequeacaboucomisso?

58 SB4 [Ahéu]Temmuitacoisaquidependadaprefeitu.

 E Urum.

59 SB4 Depend’dumcarru,depend’dialgum,ũaotaajuda.Iessinão,essinum,
cabôcum tudu.Atéudisfili qui tinhaaqui.Do,du coléju, eraumdisfili
aquiquieraũabeleza,diaset’disetembru, ficavabonitu,vinhagent’di
fora,ládiItapaci,vinha,hojinumtemmaisitemaquiuspovoaduquitem
iscola,temtudu,agora,naentradadessi,dessiviciprefeitufoiquielitrôxi
usalunuládaPilarCruiz,pávimpasseáaqui.

 P PilarCruizéumaescola?

60 SB4 ÉPilarCruizéũacurrutela,umpovoadu.

 P2 [lápáTerezinhaopaondi?]

61 SB4 [Ah na pirraça] Aí eli trôxi, eli trôxi us alunu [otu dia] eli mandô um
ôinibu lá, trôxi us alunu tudim pá passiá aqui, ficaru aqui u dia interu,
passeanu,venuumuseu,veiooiáessascasavéia,inuncaprefeituninhum
tinhafeit’ issu.Eutenhoummininu,meufilhu,eliéprofessordi ingrêis,



eliagorafeishistóra,formaturadeliagora[].

 E []
62 SB4 Aíele incentivôessiprefeitu,dissiuai,upovudoPilarCruiziéumemu

vilarençu,ceistemquiincentiváusalunus,incentiváusprofessor,temqui
trazê, tem qui fazê argũa coisa pra ês ficá satisfeitu. Aí ês fizerũ, foi lá
busca, truxerũ, andarũ aqui u dia todu, i ficarũ muitu satisfeitu, né, tá
fazenu,elitáfazenuumserviçulá,jáfeizláduassala,jálevôcomputador
pralá,praPilarCruiziparecequilevôunsoit’computadorpralá.

 E MasessacurrutelaqueosenhortáfalandofazpartedePilardeGoiásné?
Écomosefosseumbairro?

63 SB4 Faizpart´’diPilar.Éumpovoaduné.

 E Éumpovoado.ÉdentrodomunicípiodePilar.

64 SB4 Dent’dumunicípiu,dent’dumunicípiu.Aquitem,aquiassimépur,pur[]
temaquiUnião,Invernada,JoãoLeiti,Taquaruçu,Ri’duPeixe,iPirraça
i Riachu das Peda. Riachu das Peda dividi com Campus Verdi, tud’ é
povoadu,éfazenda.

 E MastudodentrodePilardeGoiás.

65 SB4 Tududentudumunicíp’diPilar.Umunicíp’aquiindaémuit’grande,tem
aqui[Dergadu],temEngenheruSãoPedu.

 E Nossa,entãoémuitogrande.

66 SB4 TemCampusGrandi.

 E QuantaspessoastêmmaisoumenosemPilar?

67 SB4 Ahomunicíp’...aquidentu?

 E Nacidade?

68 SB4 Nacidadi,aquinacidad’édoismiuipôcu.

 E Enomunicípio?

69 SB4 Tuduachuquié...seismiuipôcu.

 E Amaiorconcentração.

70 SB4 P’quetemũacoisa,usfazendêruquitemfazendagrandinumunicípiunum
moraaqui.

 E Édaquimasnummoraaqui?

71 SB4 Nummora, não tem fazendamaismora fora,mora imGoiana,mora im
Anap’lis, mora im Ceris, mora em Uruaçu, im Santa Terezinha, im
CampusVerdi,purqueusprefeitunumajudava,êsvotavatuduaqui,essis



fazendêruquaisnenhumvotaaqui,votatudufora.

 P Nãotêmincentivo,né.

72 SB4 Não tem incentivu porque us prefeitu, dexava fartá as coisa pra ezi,
precisavadũaistrada,àsveizfaziaistradamaufeitanumficavasatisfeitu,
transferia u títu,  e aí muitus, u municípu é muitu grandi, tem muitu
fazendêru,maisacidadiépobr’purquenumtemumfazendêruquimora
aquidentu.

 P O senhor falou de incentivo, o quê que hoje a prefeitura, o pessoal tem
feitopramovimentaracidade,recebermaisvisitantepraconhecerPilar?

73 SB4 Não,purinquantuaindanumteviumprefeitucomessacabeça.

 P Quemorganizaéoprópriopovo?

74 SB4 Éopróp’povu.Queaíprecisaajudaduprefeitu.Agoranóiselegeuumaí,
que eli tá cuma ideiamuituboa.Qui éuDuquinha, JoaquimSantan’u
nomi deli, mais u apelidu deli é Duquinha. El’ tá cum incentivanu,
incentivaçãodelicaa,naspalestraquiagentidácumeli,elifalaquivai
mudá,quielivaisêumprefeitudupovu,nãoéumprefeitupraeliassim
não,édupovu,quielifoieleitupelupovu,intãoel’numtemadversáru
numtemnada,temquisêtuduiguau,inuncateviapolíticaaquiémuit’
suja. Eu vot’ aqui desd’ di cinquenta’ e quatru, mas a política aqui é
terríve,aturmadu,du,duquinzinumunicumquarenta’ecincunen.

 E [  ] risos) Issoéem todo lugar,  [  ] têmuma, têmumaconcentraçãode
pessoasmenorassimmaisfácilreceberascoisas,émaisfácil,mastudo...

75 SB4 Énumunidijeit’ninhum,aquipurinzempuuprefeituquifoieleituagoraé
duquarenta’ecincu.Uquifoicassaduéduquinziédupêemidebêi...di
todusprefeituqui teviaquié igual’eufalei,qui trabaiômesmu,todosês
feiz um poquim, um trôxi’ energia, tevi um qui trôxi energia, post’ di
saúde,BancuduBrasil,tinhauBanc’duBrasilaqui,trôxiutelefoninum
tinha.

 E Nãotinha?

76 SB4 Não,aíel’trôxi.Essitrabaiôumpocu,aíuotuquiganhô,feiz’ũascasa,
casapopular,p’quenumtinha, temũavila lá imcima,essavilavaiaté,
temũaruadelaquivaiaténessirum’aquió,pegaládibaixulásobina
serraaílápurcimadasêr’.Temũacaixadagualáimcimadasaneagu,é
pertin’daderradeiracasa,caixalánuartulá.I jáotuquientrôfeiz,el’
dexô.Dexôdeiz casa,dexôumginásucubertu, quier’uPedrim.Eaído
Pedrim entrô essi Vartecu, agora u Vartecu dent’ da cidadi feiz nada,
nada,nada,nada.Prefeitumandôtrêisanu,trêisanueunsmêis,masnum
feiznada.

 E Vaiabrir(?),nótamoconversandocomeleaqui,jávouliberar.



 P Ocêjávaiimbora?Já.Pod’dexáquieufechu.

 E Você conhece, você conhecido como Nêgo Ribeiro, mas como é seu
nome?

77 SB4 SebastiãoRibeir’diSouza.

 E AhSebastiãoRibeirodeSouza,...quediaquecênasceu?

78 SB4 Diaoitudioutubruditrinta’ecincu.

 E Emaravilha.PoiséSeuNêgonósvamosconversarmuitoaindaseDeus
quiser,essaéaprimeiravisitamascomcertezaagenteviráoutrasvezes.

79 SB4 Évem.

 E Praconhecermais saberdireitinho.Querodepois saberumashistóriascê
deve até saber, (?) cê sabe que tem uma controvérsia, uma polêmica em
torno do surgimento da cidade né, o povo têm gente que é contra
Anhanguera,afavor,sabequefalaquequandoosportugueseschegaramos
escravos,jáestavamaqui,entãoquemdescobriuaPilarforamosescravos,
numtevemuitohavercomJoãoGodói,(?)unsfalamqueJõãoGodóiera
escravo.

80 SB4 Não, aqui quond’ discobriu aqui, tem uns qui [   ] u Pilar num tem a
históraducomeçup’queupovunuminteressava.Upilarensetemissu,u
pilarensudaqui,upilarensumesm’di,pilarensumesmuêsnumgosta.

 P Dahistória?

81 SB4 Não,êsnumcontaahistóradujeituquiera.

 E Porquê?

82 SB4 Numseipurque.Aquieuconhecimuituvéiu,aquiquimorreucumcentui
tantus anu, intão nóis sentava eli contava históra, contava u casu, essa
véiaSizilamesmuel’michamavaatédicumpadri,nóissentavaládinoiti
lána,nasalaielaiacontáashistóra,dutempudelamocinha,dutemp’
quielaeraiscravaiintãoelacontava,masuspilarensumesmu,pilarensu
danatanumgosta,quemcontamaisahistóra,[]éaHelenaalíquinumé
filhadaqui,eu,uCarlão.

 P Oqueessa,aescravaqueosenhorfaloucontava...

 E ASizila

 P ...édiferentedoqueoshabitantes[osmoradoresdaquiconta?]

83 SB4 Não, us habitant’ num conta certu. Uns contamintira, otus conta u qui
numéacontecidu.

 P Eoquêqueelacontavaentão?



84 SB4 Euvou.Euatéoutrudia tava falanucummeumenin’, euvouprocuráa
viúvadessiAdelinu,eli tinhauslivu,ducoroneuZéVenânçu,duAdilinu
VenânçuXavier,el’tinhauslivutudim,el’morreu,otudiaeuprocureiu
filh’deli,numsabiond’quitá.

 P Esseslivroscontamaverdadedahistória?

85 SB4 Essis conta a verdad’ da históra qui aconteceu, da prisão, da prisão du
dus jovi, da, da vinda deli qui vortô casô cum a moça daqui, diquiriu
famia,formôafamiaVenânçu,émaisusdaquinumgosta.

 E Interessanteissoné.Ahmaisnósvamosconversardepoisainda.

86 SB4 Aquelaigreja,aigrejaalininguémcontaond’ela

 P3 Sóûapergunta.Ond’équiémesmuocaminhu[]

 P Seu Nêgo eu fiquei muito curiosa de saber o que a Sizila contava pro
senhor.Sobreolocalaqui.

87 SB4 Équandu,quanducumeçô,erauspaidela,elanumeranascidaainda,né
quandu começô issaquí. Intão, ela conta qui us pai dela contava qui
quandu ês fugirũ pra cá, qui ficar’ aí na cachuêra, na cachuê’ duOgó,
p’queuOgóéumminéru,éuquitinhaaí,tinhauôruitinhaessiminéru,
Ogó, ês pois u nomi da cachuêra di Ogó. Eee intão elis contava qui
quanduvêiu,eramatasó,issaquieramatavirgi,êsentrar’namatalánu
Guarinu saiu aqui, chegô na cachuêira achô ela muit’ bonita lá ês
[alogarũ]lánupédacachuêraifôrũgarimpá.

 P Ah.

88 SB4 Tinha ôru dimais, inda tem, eu mesm’ toquei garimp’ aqui, aqui tinha
garimpêruaquiquitirav’quiluduôrupordianabatêia,numuim.Muenu
peda.

 P Issocomamãosemnada.

89 SB4 Àmãosemnada,naexprosivi,nucoisa,maismanual.Eumesm’tinhaum
serviçualínaserraeutavacomduzentusicinquentametudent’duchão,
tiranu tud’ nu carrim lá du fundodu buracu pra fora pramoê.Aqui foi
muituôru.

 P Ah não mais nós vamos voltar a conversar. Essa dona Helena ela mora
aqui?[]Ahh,adonahelena[].Elanãoédaquimaselasabedascoisa...

90 SB4 Elachegouaquipequena,elachegôqui,êsmudarupracáimcinquenta’e
quatu.

 E Ahtá.

91 SB4 Cinquenta’equatuêschegarodemudançaaqui.Euaté,euerafiscauda
prefeitura,eutrabaieinaprefeituraquíquarentaanu.



 E []

92 SB4 Numpud’posentápelaprefetura.

 E Uaimasqueconversaéessa.

93 SB4 Cabei ca minha saúde na prefetura, arrebentei todim, p’que eu era, eu
todavidafuimuitudiopniãoisistemáticu.Serviçoqueàsveiseradidois
fazêeufaziasozim.Quandoeufizessaestradaaquinaserra,quandocê
passava lá,cêédoidu, eu imaisumcumpanhêru iummininuqui erau
cozinhêru. Nós pegava seis hora da manhã largava oitu hora da noiti,
ganhanupordia,naépca,eradinhêrudimais,eraquinz’cruzeirupordia,
imcinquenta’edois,eradinhêrudimais,qu’eunumquis,euquispegádi
empreita,uprefeit’numquismiimpreitáqu’eliachomuitu,quieramuit’
caruuquieupedíaíelifoimifeizapropostadipagáliv’pordia,quinz’
real, eu i u cumpanhêru i pagava u cuzinhêru, aí eu faleimaisi intão u
senhôpõeumfiscar,êdissinão fiscauéocêmesm,ocêquiéudonudu
serviçu, intãoeupegavaseishoradamanhã, trabaiavaàsveis,quand’a
luatavacrara,trabaiavaatémaisdeoituhora.Todudiae...aítermineia
istrada fui chamá eli, eli vêi, nu dia di acertá eli pegô quant’ qui nóis
acertô?Eli pagô, eli enfiôamãonuborsu, tirôquinhentus cruzêru,deu
pra mim quinhentus, deu pru otu cumpanhêru quinhentu, deu duzent’
cinquentapucuzinhêru,[issuumabileta]uquiocêpediaéuquivaliau
serviçuseu,eraManueudiOliveiraBentis.

 E Queméesse?

94 SB4 É u pai du prefeit’ qui taí hoji. Eli era prefeitu imTapaci. Agora iguau
nóis, a históra di Pilar. A históra di Pilar, lá nu museu tem ela, lá im
Goiana,numuseunão,nũacasa lá, lá imGoiás tem elanumuseu,mas
aqui mesmu, aqui us antigu num, num, paeci qui num gostava di, di,
decraráuquêquierauPilar.

 E Nãoéatoané.

95 SB4 Tem, tem.Temainda, temdois véiu, aqui ainda, temum cumnoventa’e,
paecicumnoventa’edoisanueotoparecicumoitenta’eoitu,oitent’enovi
anu.Maissifôchegánêspácontáhistóraêsnumconta.

 E Elesnãoconta.

96 SB4 Não.

 E NossaseuNêgo,maisquehistóriatristeessa.Issoelenuncaacertocomo
senhor?Voltanoláocasoládaestrada.Oquepagouoserviço,gorjetané[
]

97 SB4 É

 E Maisaícomo,numtinhajeitodeprová,comoéqueiafazê?



99 SB4 Não,eutenhousdocumentu.

 E Cêtêmosdocumento?

100 SB4 Eutenhoudocument’duprimer’prefeitu,didoziprefeituqu’eutrabaiei...

 E Masporquequêcênum,numentracomalgumacoisa,comrecurso...

101 SB4 Eu fui pá fazê, ês num recuia u dinhêru, ês é, discontava nu pagament’
nossuinumrecuia.

 P Nossa.

102 SB4 Êsnumrecuiaudinhêru

 E SóDeusmesmo.

103 SB4 Eatéhojitássim

 E SóDeus[]

104 SB4 Aquitemaminina,temũasubrinhaminhaquiéaíduconseitutelar,otu
diaelafoilápásabêsi,sitáentran’dinhêru,tádiscontanudelalá.Éa,a
gentipensaassim,hoji,agentiàsveisajudaumprefeitupensanuquivai
sêũamaraviapácidadiinumé.

 P Depoisdemuitotempoagentevaisaberquenãoé.

105 SB4 Agoraessiquifoieleit’agora,podiatéser,eliéfilh’daquii,êstuduéfiu
daqui,maisessi,êtemistudu,p’queuprefeitutinhaquitêistudu,vereadô
tinhaqui tê istudu,que us vereadôqué sópra si. Temaquiuns vereadô
aqui qui tem doz’ anu di, di vereadô i num tem ũa praca dêis im lugar
nenhum.Numé?Vereadôépávigiáupovu,éufiscaudupovuiusdaqui
não,daquiquésuga.Intãoéaondiacidadiépacata.

 P Têmquantosvereadoresaqui?

106 SB4 Novi.

 P Nove.

 E Poisé...

107 SB4 I quandu entra umquiqué trabaiá, elis ingnora, entrô umpresident’ da
câma,elimoravaláimCampusVerdi,foieleituaquiduasveiz.Elientrô
dipresident’dacâma,acâmaeralánaquelacadeiavéia,cêsnumfoina
cadeiavéianãoné?

 E Não.

108 SB4 Sófoinumuseu?

 P É



109 SB4 Acadeiavéialáimbaxoeraacâmadusvereadô.Murcegu,pombumorava
dentuda,dacadeia. Isso lá,amanheciaceduamanhecia istrum’pá todu
ladu,aquel’ tremmaisisquisit’dumundu,foimuitusanulá.Aíeleentrô
construiu aquela, aquela câma du vereadô, maisi eli foi eleitu agora di
novuieliquiriapegáapresidençaiupovunumquédexá,tápelejanupá
vê si, siusvereadôvotacontraeli,numvotaneli.Puquenumquéquem
trabaiané.

 E Tecontaissoédifícil(?)pratodolado.

 P Eopovonumpodefazênada?

110 SB4 Hojeapolíticavirôcumerçu,prefeituentra,dinhêruarôdu,aprefeitura
daqui purimzempu, si fô lá na garagi cê vê só sucata, tem nada, nada,
carruquitárodanuaítuduéalugadu.

 E Queisso.

111 SB4 Tudu alugadu, patrola alugada, õibus prá puxá us alunu é alugadu,
komb’da é alugada, caminhão di lixu aqui na rua é alugadu, só tem u
caminhãodupraná,umbrancu,éuquifaizserviçupupovu.

 E Quêqueéisso?É...

112 SB4 Trator,aquitocava,tinharoçacomunitárahojinumtemmais,essiprefeit’
tirô tudu. Agora essi qui entrô é , eli, [devi tê] tem uns cincu mêis, tá
pelejanupávêsifaiz,feizlánaPirraça,táfazenuũapraçalánaPirraça
tevi,arrumôupost’disaúde,reformôaquel’aqueligrupualí,quiaqueli
grupu foi dusprimêuogrupuqui foi feituaqui, foi essi Jovianu [u cara]
quifeiz,naépcanumtinhadinhêru,dinhêruarrecardadudumunicípupá
podêfazê[usirviçu]dumunicípu.Aeconstruiualínuncatinhalevaduũa
reforma,aíquanduelientrôagoradepoisquifoicassarduprefeituquieli
entrô,elereformôeli,feizlána,naPilarCruizduassala,arrumôupost’
di saúde, fechô u post’ di saúde todu arredó di, dimuro i tá fazeno ũa
praçanafrentidaigrejaSinhoraSantanalá,quiu,quemadoôaterralá,
quem formô essa currutela lá foi um senhor Martim Dia, Martim Dia
Sortu,elimorreu,êmorreucom,comnoventa’enovianu,nuanuquieliia
completácemanuelimorreu,eaíelitáfazenulá,vaipôũaestautadel’lá
i tá fazenu ũa praça’ lí im cima i ota’lí na entrada pert’ da igrej’ da
Mercedi,alíel’táfazenueladipedraiguauéa...queaigrejaláétodadi
pedranafrentedelatudoépeda,ummuruquiêsfizerudipeda,intãoeli
táfazenuũapraçaládipedaigual’era,usímbul’daigrejané,ládaigreja
daMercediitáfazenuũaláimcima.Ieliquiriaarsfartáavilaláimcima
maisnum,num,achoquinumvaidátempu,hojiévint’inoviné,numvai
dátemp’maisdifazê.

 E Émaisjámudoumuitohein,pelashistória,nossasenhora.

113 SB4 Nãoacidadepurimzempu,tábunitinha,tálimpinha.



 E Nãoeufiqueiencantada,agentenumconheciaaqui.d

114 SB4 Tá arsfartada,  é tá arsfartada. Aqui, quandu chovi, num tem isgotu, as
terraquivemdaserradescituduprarua.Lánaportadaminhacasatem
diaqui’eupricisu rapá qui ficadessaarturaassim.Dipedra, éareia é,
tuduquantuéimundiçadicimaduart’daserradescinaquelarua,maisês
tiramuntoa lá, ês tira i agora tá precisanu dimoradiu,mas é ũa coisa
difíc’ tamem qui u prefeitu às veiz faiz aí trinta, quarenta casa, dá pus
inquilinuelispegavend’baratin.

 P Édifícil.

115 SB4 É difíciu. Aquimemu a vila qui tem alí, achu qui si tem quem ganhô a
casa, si tivé uns quatu ou cincu lá é muitu, nu mais tudu vendeu, tevi
cabocudivendêacasaatépurtrezentureau.

 P Quêqueisso.

116 SB4 []seismil.É..povunumtem,povuédifícidicompreendê

 E Agoramudandodetópico,deixaeuperguntáumacoisaprocêqueeuouvi
fala também (?) fiquei curiosa. Aqui é uma cidade que é considerada
tambémpelospresépios?Comofaz?

117 SB4 (...) aqui tinha setenta’e dois presépi, aqui dentu... eu..quandu vim pra
cá...qui’eumixiacumfuliadireided’idad’disetianu.Euvimpracá,im
cinquenta’e quatru, eu inventei uma fulia de reis aqui. Eu girei trinta’e
cincuanu,semfaiáumanu.Eumandeipintáũabandêra, tinhaaquium
véiu,upadriLuizi,padrivéiu....leveilánaigreja,elemoravaimItapaci,
mais vinha celebrá amissa aqui. Aí levei lá im Itapaci da igreja lá, eli
benzeu a bandêra...eu girei com ela trinta’e cincu  anu. Fazia ũa
festona....girava pas roça, nus pousu, nas fazenda i... quandu foi um
ano....p’que  aqui é ũa cidade qui todu mundu era católico, num tinha
crenti aqui... Intão eu cheguei pra cá, a famia da minha  mulé tudu
cató’ica,né?Entreinafamiaijá...tireiafuliaerasorter’ainda,quandu
euinventeiessafuliaaqui,qui’eumixiacumfuliaded’idadedeseteanu,
láimMinas,fuipruParaná.

  (Interrupçãodaentrevistadora)

118 SB4 Sômineru, eu fui pru Paraná eu tava cum dozi anu, eu fui praCornél’
Procópiu.Di Cornél’ Procópiu eu fui pra Londrina... Agora, u nort’ du
Paranáeuconheç’cidad’purcidadi,assimó.Ded’adivisaduParaguai
atéchegaremSãoPaulu(risada).

Eufuicaminhonzêru,eudeixeid’mexêcumcaminhãop’queeutombeium
caminhãonaserraaqui,deiseiscambotaneli,masseiel’todim,tav’com
ummininuumpoucomaiorquiesseaí(apontapraummeninoquepassa
pelapraça),junt’cumigu.Iquand’euviquitinhaquitombáucaminhão,
p’que num tinha jeit’ di segurá p’que acabô u freiu [ ] eu falei pr’ eli



assim:“Seguraquieuvôtombá,simorrêmorrenóisdois”.Aíelifirmô.

  (Interrompeporcausadeoutraconversa)

119 SB4 Aí....Eutireiafuliaaquidiavinteequatu...

  Retoma com aquela história da folia, mas a entrevistadora pede pra ele
continuarorelatosobreotalacidentedecaminhão.

120 SB4 Aíeutombeiucaminhão,aíquandosaídident’ducaminhão,saícomeli,
nemelimachucônemeu,maiseutraumatizei,numquismaisto.,numpego
numvolant’dicarrudijeit’nenhum.Aífuilá,arrasteiucaminhão,levei
páoficinai,qui’ê  tavacheidipeda..Eutavacomseispiãoimcima,eu
mandeiuspiãodescê,na,na...quanduiaimbocanunaserra,pádescêna
serra, si eu tivesse com êl’s im cima, eu tinhamatadu ês tudu. Mas eu
mandeiêsdescê,êsnumquiriadescê,eufalei:não,desciquiucaminhão
tásemfreiu.Loguucinquentametuprabaixudêisucaminhãojádisparô.
Eu tombei, deu seis cambota assim, bateu im pé, lá imbaixo, nu pé da
serra.Eusaídidentu...nenhumranhão,nemeunemumininu.Masaí,eu
falei:nummexucumissumais.Deixei,numpegunem,nem.Meumininu
temcarrolá,[pegá,não]querunão.Aí,nessafulia,eutireiessafuliaaqui
diavint’iquatudidezembru,ànoiti.Saímeianoiti,quandofoinuot’dia
eu saípa fazenda. [ ]chegueinũa fazendaali i u fazendêrumideuum
queiju, lá na ota fazenda ê mi deu uma rapadura. Eu saí da fazenda i
pareicomaturma,dibaid’umaarvi,eraquatruhoradatardi,eupareilá
dibaidaarviipartiessarapaduramaisessiqueiju.Chegôumsinhor,cum
um sacu brancu, marradu pela boca, pelu fundu aqui, nũa corda, i ũa
bacianamão.Elichegô:boaTarde!

Eufalei:boaTarde!Aíelificôimpé...Eufuiiprocureieli:faleiiscuta,u
sinhôaceitaumpedaçudirapadura?

Aceitu!

Pegueiupedádirapadura,pedá’diqueij’deiprael’,elidesceuaquela
malanuchão,pôisaborsaimcima,aímiprocurouassim:

Praondiocêsvão?

Eufuifaleipraeli:nóisvamuaquiatéond’tivéistrada,quanduaistrada
acabá,nóisvorta.

El’disse:“Uai,ingraçadu,entãotácertu.Quanduaistradaacabá,ceis
vorta.

Eufaleié!

Ieuposs’ícumvocês?Falei:podi!Podêpodi,goranumseisiusinhor
vai guentá a chateação tem.Tá venu aí... Tem vint’i cincumulequi, tav’
tudusentaduali,abandêraaquiencostadanu[]cumabandêranamão,
osotu tudusentadu,us instrument’ tuduaí.El’ foi i faloupramim: falô



não,issunuméducasu.Sieuvêquidácerto,eucumpanhu,sieuvêqui
numdácertueuvortu.Enóissaiu.Iel’saiujuntu.

Aí passei nũa fazenda, passei nu morador, passei n’ôta fazenda, fui pu
pôsu.Chegôlánupôsu,eufizachegadadafulia,aícábamu,cantemuna
casa, quandu foi à tarde, na hora da janta, [a gent’ tav’ na mesa] el’
sentadulá,aíeufuilá,pegueiupratu,ugarfu,infieinamãodeli,[]i
puisel’lánacabeçadafila.Elifoilá,serviuuprat’delí,vortô,sentôno
lugá qui el’ tava, pois u prat’ nu colu aqui, i baxô a cabeça, num pois
cumidanabocanão.Iaíusfuliãofoivenuaquiluitodumundufoifazenu
daquel’ jeito, foi peganu, servinu u pratu i sentanu, até u derradêru. Aí
quandu foi uderradêru, euoiei pra elis tudu, tava tuducumpratu feitu,
batiuapitunaboca,elissirviruielipurali.

Aíagradecemuamesa,tuduieliali,tau..noisfoibrincá,foidançácatira,
foifazêbrincadêra.Quandufoionzihoradanoitieubatiuapitu,faleipus
fulião:Vamudormipadásussegupudonudacasa?Aíeli foilá,pegôu
sacu, trôxi u sacu pois nu mei da barraca, abriu, tirô ũa redi,
branquinha....arvinha....atéascordadelaeraarvinha.

Eletirôidissi:quemnumtemrediaí,pradurmi? Eu sentadu, assim
pensei,faleiuai,eledáared’del’,el’vaidurmiaondi?Penseicumig’,ma
numfaleinadanão...

Aíumcaboc’,moraatéaídentudarua,dissi:Eunumtenho!Intãutom’
minharedi.

El’ pegô a redi armô. Na hora qui todumundu agazaiô, p’que inquant’
tivessi um sem agazaiá eu num deitava tamem. Quand’ todu mundu
agazaiô,el’disapareceu.

Elinumdormiunumeida turma,el’disapareceu.Quandu foicedu, seis
hora damanhã, nois tava  nu calabouç’ dumunjolu lavanu u rostu, eli
chegô:Bomdia,meusrapaiz!

Falei:BomDia!

Coméquepassassi?

Falei:NagraçadiDeusnóispassemubem.

Aíelidissi:Amém!

E,alinoiscabôdilaváurostuifomulápámesa,tomôucafé,gradecemu
amesa,gradecemuupôsusaimuielijuntu.Foisetinoiti.Elidavaaredi’
del’pusotudormiielidisaparecia.

Chegavadimanhãcedu.Ninguémviaelinão,,,,,Disaparecia...nóisficava
pensanu...onde, uai né. I ninguem procurô u nomi deli, di ond’ eli era i
nemdaondielivinha,nempraondieleia.Quandufoiudiadaset’noite,
aderradêranoiti, foidiatrinta’eumprudiaprimêru,upôsufoiaquinu



Rio das peda, di dezembru. Aí quandu foi a hora qui nóis chegô, fiz a
chegada,arrumamutudu,rezemuuterçu,aíelichegônimimi falôpra
mimassim:

SeuNêgo,hojiéuderradêrupôsu?Eufaleié!

Êdiss’quemvaidurminaminharedihojiéusinhor!

Eufaleiiusinhor?

Eliuusiviru.Aímiintregôaredi,disapareceu.Euarmeiaredidurmilá
na sala du homi quandu foi nu otru dia cedu, drobei a redi bem
drobadinha,deixei lá,quanduel’chegô,entregueia redipraeli,aínóis
saiu.Saiupasaínoasfartu,pravimimborapracasa.

Quandu chegô antis du asfartu, é pastu limpim, aqui imbaixo, nu pé da
serra,pastolimpimassim,num,temumasarviassim,longi,umadaota..

Eli falouôseuNêgo,paraaíagoraquieunumvômaispodêseguicum
voceis.Euvôtêquiprocurámeudistinu.Aí,dalielidispidiuiandôcomu
daqui até aqueli carru ali i disapareceu. Ninguém viu eli. Eu vi, eli
disapareceunulimpuassim,ó.Énóisoianuassim,elidispidiudinóisaqui
ivirôassim,aíeuprocureiusmoradôdiredóquitemredólásipareceu
não,não.Aíeupelejeicumeli,falei:

Não!VamulápaPilar.Odiaseiséafesta,éachegadadafulia...vaipra
lá,usinhorficaláemcasa,nãopassabemnão,maisusinhorficaláim
casacumnóis,numtemnada....

El’dissi:Não!Sieutivépromissão...Diaseiseuvôlá,ajudáocêisfazêa
festa.

Dispidiu ali i foi imbora. Disapareceu. Já quand’ eli disaparaeceu , eu
andeiassim,umpedaçupraentrarnuasfartu,quivempracá,aquilupra
mimacabô.

Queeuerainjuad’dimais.Minhafardaninguémpunhaamão,bastãomeu
ninguém punha amão. Eu era injuad’ dimais, num gostava di bibida di
jeit’ nenhum. num deixava us fulião, eu repartia a pinga pus fulião, era
umaxicrinha,meiaxicrinhapracadaum.Erainjuad’dima!

E [tinha muitu assim] a bandêra morava na cabicêra da minha cama.
Meusfiunasceutuduvenuabandêralánacabicêradacama.Iquandueli
disapareceuqui’euentreinuasfartu,assim,aquilumiveiunaideiafalei
nummexicumissunão,larg’issupralá.
Aíeuchameiumrapaz,pegueiafarda,deipraeli,deiustreimpraeli,eli
sóoiô:

Sinhônumdeixaning’.Faleinãomavôdiscansá. I vêiu.Quandu foinu
diadachegada,afuliapôsonaquelacasaali...



Quan’ofoicedu,nahoradenoisvimpegáasaíaturmadissi:ÔNegô,é
pachegánafesta,[vêiupacheganafesta]

Eufaleiah,nãosinhor.[ ]Quanutavacheganutrêscasaprachegána
festaeupegueiafarda,fizachegada,aícabôafesta,quieuianuartátirá
abandêraimarcáafuliapuotuanu.

Convidáus fulião,aquelisqui tivessivivu,paparticipáda fulia.Quandu
euleveiamãonabandêraumavoizfaloupramimassim:mexicumissu
não,largaissupralá,issunuméprocênão.Eupareiassimaturmadissi
Quêquifoi?Quêquifoi?

Eufalei:numfoinada.Falei:Deusmudômeusplainu.Eunumvô,numvô
mexêcumissumais.[Uai]cêtádoid’?Numtôdoinão.Aíjunteiustreim
tuduidei,lámemu,nafesta.Ifuiimbora.Temdizesseisanu.Nuncamai
mixi.Nuncamai lembrei, nuncamai, né. I aí eu era da carismática!  A
minhaisposaerapresidentiieuuvici.Asfiatud’carismática,ládaigrej’
catóica.Hahahah.Sessentaanunaigreja.

Aí,quandufoinuoutrudia,umininumeumaisvéientrônuquartuidiss’:

Uai!Quêquipapaiviu,elinumtrôx’abandêrapracasanão.Aédiss’
uai,aveielitemotafestapraelifazê.

Eunumfaleinada.Diss’nadapaninguém.Ifiqueilá,noislánaIgreja.La
naigreja,daquidali,daquidali.Ieupensanu...Genti,seráquiDeusvai
mudàmeusdistinu?Entrav’prasaucristia,drobavausjuei,pidiapraeli
mimostráaondeeliquiriaquieufossi...Aí,láumdiaeutiviumsonhu...
Queieusaínumlugámuitubunitu,varjãoassim,morrudiladu,duladui
duôtueuandan’,andan’,andan’vêiuumtemporardichuvaiucéuabriu,
naquel’rumu.Ucéuabriu,sab’?Saiuumcavalêru,numcavalubrancu,
caval’ saiu cum as mão dessi jeitu aqui., a reata deli briava assim nu
relampu...Ieusiguiitruvãurelâmpuaquel’temp’formanuaquel’chuvãu
aquelacoisaitau.Ieusegui..[]Ihvaichuvêdimaisaond’euvôincondê
numtemlugá,casanumtemnada,euviumacasa,acasamuitoartá,um
iscadão, car  daquel’ artura lá. Eu cheguei nu pé da iscada aqui i
subi.Tinhaumaportonalargaiũaportinh’istreita.

Quandueuchegueinanarampadaportalargaaportinh’abriu.Relâmpu
quiaquiltav’sainufaísca.Aportinhaabriuieuentrei.Eutireiucarçadu
nu pé da porta i entrei discarçu.Mas ũa, era ũa  beleza u salão. Tud’
intapetadu, aquela beleza, aquele treim mais bonit’ du mundu. I eu
cumeceiandá.,fuiandan’,andan’,andan’andanu.Lánumeidusalãoéa
muitugrandiacasa.

Aí levantô treis pessoa i falô pra mim: Seja bemvindu! Eu respondi:
Amém!

Eaímideuadordamorti.Essaédura.Mideuadordamortiieupusa
mãoincimadupeitoaquiifuiandan’andan’andan’caiaqui,caiali,cai
aqui , cai ali, i fui até qui’ eu achei um sofá. Cheguei nu sofá i sentei.



Sentei nu sofá com aquela agonia eu fui escorreganu, quando eu tava
quaistiranuacabeçadusofáeuleveiamãopracimaepedi.FaleiMeu
Deus! Num deixa eu morrê não. Dêxa eu falá primêru. Uma voiz dissi
assim:

Levantá!Eubatisentadu.Aíminhaisposamibalançô:Nêg’,Nêg’!Cêtá
cumpisadelu.Faleinãoeutôcumsonh’muit’bunitu.Ilevantei.Eraũas
duashoradamanhã.Eulevanteiisubiparuacimaaliũaquadaquitinha
aliincima,chegueilá,drobeiujueiopidi...quiDeussiquisessemitirá,
di zeládaminha famia,que ele zelassi daminha famia,qui si eu tivessi
preparadupr’elemilevá,quielimilevassi,massieliquisessiqu’eufossi
servieliimquarqué...quarqué[iluminação]sifossinũaigrejacatól’ca,si
fossinũaigrejacrenti,quielimilevassilá.Aondielimiquisessi,quieli
milevassi.Discipracasa,chegueiláimcasa,tavaiscuroainda,cheguei,
cendiu fogu, fizcafé,numdurmimais,cedueusaíprusirviçu,pensanu.
Quandufoiatardi,euchegueiimcasa,tomeibanh’,tavajantanu,eutinha
umnet’tav’cumdoisanu,eliincostônaminhaperna,dess’laduaqui i
falôvovô,usôrécatól’co,né?Eufaleisô,meufi.Ê’dissieusoucatól’cu
junt’ cum sinhor.Ma u sinhor falô pa vovó aqui, qui hoji u sinhor num
sab’sivainaIgreja,quiDeusvaileváusinhorondieliquisélevá.Essa
Igrej’ tav’ novinha.  O sinhor vai pra qualé Igreja?Aquel’ Igreja feia,
nossalá,ouvaipraquelaIgrejabunita,ládapraça?El’cumdoisanu.Eu
falei eu num sei meu fi. Aí nois saiu. Eu, minha isposa i eli. Chegô na
esquinalá,pa’eciquiũapessoamipegôimivirônessaruadali,eununca
tinha encostadu aqui. Cheguei, subi, a porta era pur lá, peguei, subi,
quandu eu cheguei na porta u pastor assustô, eu num vinha, num dava
confiança.Elifalôpramimsejabemvindu.Eurespondi:amém!

I entrei. Entrei nu bancuo di trás aqui, nu primêru bancu aqui. Entrei,
jueeei i el’ cumeçôaoração,aí derramôũacachuêradagua, láduartá
assim,aquel’águavêi,aquel’águabunitavêi, vei fazenuassim,dent’da
igreja,eufiqueiatéassustadu,cááguavêiatéaquinimim,apresentação
da água qui vei até aqui. Aí terminô a oração, eu levantei, el’ apelô,
pedinusi euquiriaconvertê.Eu faleinão...Falein’éeuquiaceit’ Jesus
não,eliquimiaceitadujeit’qui’eusô.Intãunumadiantanadaeuaceitá
aquipurimoção,purcá’têmuitagenti.Eusôcrentiaquidentu,quandueu
saídaportapra foraali, as vêis eunumsômais, nemalembrudi vortá
aqui. Agora siDeus quisé qui eu fico’aqui eli me trais aqui.E dessi dia
nuncamaisvorteinaIgrê’Catól’ca.

  (Aentrevistadoraperguntaquantotempotem)

 SB4 Temquinzianu.NuncamaisvorteinaIgrêCatól’ca.Comtrintadiafoiũa
fiaminha,vei...Comtrinta’ecincudiaveiminhaisposaiaífoivinuasfia.
Hoji nóis samu tudu na casa, temũas da assembréia, temminha fia qui
mora ali, é a zeladêra da igreja aqui i minha isposa, us fiu quais tudu
segui, tem, quatu, tem cincu batizadu na igreja crenti, graças a Deusi,
tamunaIgreja iéumabença, temricebidumuitabença.Eu járicebiũa
cura,numfoidentudaigrejanão,inemdentudaminhacasa,foidibaixu



diũaarvi.Eutinhaũadordicabeça,eutenh’ũadordicabeçaquiduía,
duía, duía eu andava cum us borçu chei di remédiu. Eu peguei, subi na
rua, subi dibaixu de ũa arvi qui tem ali na praça, ũa voiz falô pramim
assim:

Cêquésará?Jueiaaíiped’praDeus.Eujueeilá,tácumcatorz’anu.Eu
jueeilá,diba’dessaarvi,leveiamãopracimaipidipraDeusmienterrá
aquel’infermidad’debaidaarvi.Nuncamaidueuatéhoji,graçasaDeus!
Quebreiuspé!Quebreiusdoispé!

(Mostraospésinchados,enfaixadospraentrevistadora)

Aqui, daqui pra baix’ é pretu.Quebrei a carne arrancô tudu.Aqui..essa
pernaaqui, eucorteiasvêia ius nervudela tudimaqui.Eucaí.Eucaí
cumnovimet’diartura.Cortôasvêia,cortôusnervu,cortôtudu.Eucaí
comnovimet’diartura.Caínũaiscada,eusubinacuminhêradacasapur
dentuiaiscadacorreucumigupaparediaforaieumunteinaiscadaaqui
i ela desceu rancanu a minha carne. Quebrei u quêxu, mi pegaru aqui
disacordadu i me levaru pa Ceris. Chegô lá im Ceris, lá nu, nu, dôtor
Muacir,elitirô,bateuraioxisduspéiduquexuquebradu,uspémuídu,aí
elifoiifalôó,temquileváelipaGoianaquitemquicortáuspédeliqui
numtemjeitudisaránão.Euoieineliassimifalei:

Dotô!Usorédotôr?!Elidiss’:uai!Sô!Purquêvéi?

Falei:ó,dotor,euach’quininguémvaipôamãonumeuspé,não!Deus
tá ponu.Deus tá restoranumeus pé emeuquexu, né.Eu num sentava...
Puque eumachuquei u ispinhaçu tamém, eu, eu caí im pémais u, us pé
numguentôupesuducorpu.Aíeucaí,usangu’tavalameadunucorredô
assim,qu’eismepegaru,mejogaru[]

Aíeuprocurei:aambulânçataaínaporta?Falô:tá!

 Intãomi leva pra casa, num vô pra goiâna não dotor. Eu sirvu é um,
Deus vivu, eunumsirvu [baau]nemumDeusdipau, não!Eu sirvuum
Deusvivuielitáaqui,el’tácumamãoimcimadasuamãodotor.Maseu
jáviquiusinhornumtemmuitafénão,maseutenh’.Aíeleoiônimim
assim i dissi: véiu!Ocê cums pé tão fei dessi, tud’ ismuídu, ocê vai pra
casa?Daquioitudiacêvortaaquicum’spépodri,pácorta!

 Falei daqui noventa dia eu queru vim aqui andanu, dotor. Com fé em
Deus.Eleoiôassim,nimim,oiôna fiadeli,queéadotoraCráudia.Eli
dissiÉdotora,essivéiéteimosu.[cumfé,euvi].Comnoventa’ecincudia
eufui láandanu,dimuletamasfuiandanu.Num.Fiqueiquarenta’edois
dia com mão dus otu, num, eu num durmia, a minha isposa botava
trabissêrueudurmiadess’jeit’aqui,qui’eunumdavacontadideitá,sieu
deitass’ eu num dav’ conta di levantá. Foi quarenta’e dois dia. Cum
quarenta’e dois dia eu disci da cama, cumecei a andá sentad’ nu chão,
depoiscumeceiaandádigatinhu,aímandeifazêumpardimuleta.Com
noventa’ecincudiaeufuilá,andanudimuleta.Comseismeisieufuilá,



carçadudibutina.Quandoeuchegueilátirô.Bateuachapa.jáduasveis
qui’eu fui lá, bateua chapa,numcobrônada.Sópra vê si tinha sarado
mesm.Comnoventa’e cincu dia tav’ tudu coladu.E aí a circulação ficô
ruimaímideu,miabriuũaferida,di,di[ursa]divêia,nusdoispé,mais
táquaissão.Euincontreiumdotôaquiagoraquieujápasseipurmuitus
médicu lá imgoiana, i num tinha jeito de sará,meus pé era incha.Essi
jueiuaqui era, eraumacoisa inormi, eradessagrossura.Hoji graças a
Deus. I agradeçumuitu a Deus e... num sintu nada... Eu com’s pé tud’
ismuídu,quarenta’edoisdiaimcimadũacamanumtividordũaunha.Eu
tiviunstreismeissempodêandáp’queaíaspernainchômuitu,porcada
circulação é pôca i as mão. Fui tomanu remédio, tomanu remédio i
imbruiei asmão, cus dedu encarangô, nummexia c’o asmão...Eu quai
numandava.Ih!Pravimaquieraumadificuldadi.Hoj’não,hojigraçasa
Deusandu,anduaíprarua,façucaminhada...GraçasaDeus.
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 E PilardeGoiás,dozedejulhodedoismiledez.

121 SB4 Então,quandoeuchegueipraquíemcinquentaedois,oavôdela,quelafoi
criadacumavô,elequeraodonodessacasaque jávinhavindodos,dos
bisavôdele,passôpuavôdele,passôpupai,aípassôpraele.Elesconta
que essa casa aqui, ela foi feita a primera casa que foi construída aqui.
Épocadessasparededepedraequadrodepau,onomedelaéinchamel.É
têmessaaquieparecequeuaemOroPreto.Sóessasduascasaqueexiste.
Étantoquequandoela tavacaino,o IrisResendeveioaqui,aíoprefeito
falô queu ia dismanchá ela, queu num dava conta de arrumá, era grande
demaise, eu ia fazede tijolo, ia fazeumamaispequena, aí comsessenta
dia, ele escreveu ua, ua carta pro prefeito, que num mexesse nela não,
quandooMaguitotomasseposse,queelesiasiguíjeitodearrumáela.Aí
quandooMaguito tomôposseprimeroserviçoquêsfizerofoiarrumáela
aqui.Aífeizelacomjeito,eujá tinhafeitoessebarracãoprabaixoaqui,
aquinão,ladodaquelecantoprabaixoaquitudoédacasavéia,eelaiaaté
muitodento.Aíelafoicaino.Podetrazê.

 E Podetrazêocafezim.Amãesaiu,eladevetáláfora.

122 SB4 Solaquítáesquentanomuito.

 E Táesquentandotadim.Obrigada.Deliciadecafé.Osenhornãoquernão?

123 SB4 Não.

 E Querirlápradentro?Étámuito…Querqueeuajudeasenhoraaí?

 P Elenumgosta.Aíésóeumes,eleéindependente.

 E Nossamaisquedeliciade casa.NossaSenhora, casa igual essa aquinão



têmmaisnão.Osenhorquerdeitar?Pronto.

124 SB4 Aí quando eu casei, em cinquenta e seis e vim morá aqui. Aí o avô da
minha mulher que aduô a casa pra ela. E, aí fui pra fazenda, morei na
chácaraunstempoalípertimdaqui,vorteivimpracádenovo.Crieiosfio
tudo e tômorano até hoje nela.Ela temmuito coisa cumela, às veiz os
meninojuntápodiavendêessacasa,eladissenãonumvendenão.

 E NossaSenhora.Vendêissoaquiépatrimônio.

125 SB4 Aí, tamo aí. Na cunversa dele, dos mais velho que tinha aqui, aqueles
antigoquetinhaaqui,éaprimeracasa.Construíuaigrejamatriz,porquea
igrejanãoéaquela lánão,a igreja eraondeéaquelehospital, láqueraa
igreja.Atráisdaigrejaalí.

 E Ahtá.

126 SB4 Sabeláopostodesaúde,poiséláéqueraaigreja.Aíelacaiu,elacaiuês
fizeroaquelaalí,aquelaalítemunssetenta,sessentaecinco,setentaano,
queaquelaláfoifeita.Quandoeuchegueiaquielajáerafeita.Éaquitinha
poca casa quando eu cheguei, mais assim memo depois que eu cheguei
aqui foi demolida cinquenta…, foi demolida catorze casa. As casona
grande,bunitaquetinhafoidemolida.Tinhauaaquinessechafariz,tinha
naquelaruaViracopoalítinhauastrêisquefoidirrubada.Aquinafrente,
aquelacasa,acasaaquida,queminhafilhamoraeacasadauniãocaíuua.
Lá na frente naquele arfaiate que têm lá enfrente a cadeia véia. Sabe lá
ondeéacadeiavéiané?

 E Sei.

127 SB4 Aquiloalíerauacasamuitogrande,uacasadeporão,embaixoeraquais
daarturadissaquí,porãodela,foidemolidacaiutudo.Lánafrentetinhaua
otaquetinhaatéumoratorionela,caíu.

 E Me conta aqui essa do oratorio, aquele, lá no museu daquela vez que eu
estiveconversandocomoseuAntonio,elemefaloudeumoratorioláque
tinha uma cabeça, cortaram a cabeça. O senhor sabe dessa história?
Cortaramacabeçadosanto.

128 SB4 Nãoessalá,achoquenuménão.

 E Nãoénãoné.

129 SB4 Látinhaa…

 E Quantasigrejastêmaquihoje?

130 SB4 Hojecatólicatêmduas.Ivangélicatêmquato.

 E Têmquatro?

131 SB4 É. Agora, a católica é aquela lá da Mercede e essa alí oh, Matriz. Lá



Senhora Mercede aqui Senhora do Pilar. Mas alí onde é aquele, aquele,
aquela prefeitura era ua igreja muito grande. Igreja Nossa senhora do
Rusáro, eu cunhecí as parede dela toda em pé, toda de pedra. Tinha as
porta,osarcodasporta,eucunhecí,euajudeidismanchálá,quandofoipa
fazê. Por que os prefeito num zelô, os primero prefeito num zelô. Ês
entrava na prefeitura mais num, num tinha o tombamento mesmo, o
tombamentoaquidauniãonaépocaquefoitombado,elefoitombadoem
trintaesete.Emcinquentae…Emcinquentaaíêsmontarooescritóriolá
em, no Rio de Janeiro. Até o primero que trabaiava, trabaiô lá sempre
vinhaaqui,vinhaàcavalo,deItapacipracá,eraodotorEdgar,maisvéio,
dotorEdgareBenício,esseéquivinhaaquideveizenquanto.Maisaíos
prefeito entrô num zelô e ês tamem num comodô, foi onde foi caino as
casa.

 E Ascasas?

132 SB4 É. Aí o prefeito…, o Maro Vaiz, Mané de Olivera, Joaquim Adornelo,
ManelMachado,Joviano.

 E Nossaosenhorsabeosnomestudo.

133 SB4 Dosprefeitoqueentrôaqui?Deisdoprimero.

 E Credo.

134 SB4 FoiprimeroMaroVaiz…

 E Não,vocêmecontounaoutraentrevista,osenhorfaloutudo.

135 SB4 É.Agora,aíquandoentrôoJoviano,foioquintoprefeitoqueteveaqui,foi
oquedismanchôaigrejapafazêaprefeitura.

 E Ah mais ele pegou autorização por que não pode fazer essas coisas sem
autorização?

136 SB4 Poisé,osprefeitonumtinhaorientação,numsabia.Êsnum tinha,assim
um,uamentalidadequeaquilonumpodiamexê,porissoéquefoicabano.
Aí os prefeito…, esse prefeito que entrô agora, que é o Duquinha, ele
correuatráis,porissoéquelesvortaropracá,queria…numtavaaceitano
esseprédioquefoifeito,queaífoifeito,foifeitoumalí,dois,trêis,quato,
cinco, seis com aquele que tão construino lá na entrada, ao lado da
prefeitura.Aíquandoelesveio,quêsacordôqueveio,jánumtátenojeito
quejátavafeito.FoioqueeufaleicumdotorPaulo,faleiohdotorPaulo
fica desmazelado esses prefeito num ajudô zelá. E, acho na época era
união,auniãotamemnumligô,porquesestivessecaídodecima,botado
genteaquipatomacontapa,orientá,numtavaacidadenumtavadojeito
que tá, que aímisturô, aquipertimdomuseu, essa casaque foi feita alí,
aquelacasadiferentealí.Aíomeucunhadoqueriafazêdojeitoqueootro
meu cunhado feiz ês num quisero aceitá ele dexô, ela caiu, qué aquela
taperonaalíenfrenteomuseu.Eês,elepegadexôelacaí,essaalínafrente
alí têmua ota casa diferente tamem, foi feita em cimadum taperão, dua



casaantiga,bemfeita.Láenfrenteaigreja,encostadimnaigreja,tinhaua
casa muito grande de andor era sobrado, muito bonita, foi dismanchado.
Agora quês tá correno atráis, mais tá tarde. Mais é por que ninguém
procurasabê,essemeninomeuentrôpátrabaiácumêsefoidiscubrino,ele
têmolivrodocumeçoatéessadatadehoje.Documeçodotombamento,
quemfeizotombamento.

 E AgoramudandodeassuntoseuNêgo,osenhorestavamecontandoláfora,
o senhor tem muito informação sobre essas cachoeiras daqui. Estava te
perguntandodacachoeiradoOgó,oqueaconteceucomela?

137 SB4 AcachoeradoOgófoidemolidapucasodogarimpo.Ogarimpofoique
dismanchôela,quefoifurano,furano,furano,desmorondavaêsproveitava
ooro,quedeumuitoorolá,noexodacachoeradeuorodemais.Maisela
pode,seoprefeitoquisé,seoSPHANagoraquisé,poderestoráela, tem
jeitoderestorá.

 E Osenhortinhamefaladoláfora.Oquêquetêmládelaagora,euperguntei
setemcachoeiraosenhordissequesótêmcertidão,comoqueé?

138 SB4 Não, por que agora num é aquela cachoerona que caía, agora é só água
corre, cai, cai arto ainda mais ela esparrama, ela entra nos buraco do
garimpoassim,nas furnaquês fizero, ela reparti.Aí isséque trapaió ela,
agoraládocórgograndenão.Ládocórgograndeelaé,seguenuasó,do
jeitoqueelacaidapedraláemcimaelabateembaixonopoço,muitoarta.
Alíeraartatambém.Aquiachoque,numseiseotomaisarguemtemnáo.
Aqui eu sei dua fotografia dela quando era mata, tinha até ua árvore de
pitangabemnopédelaassim,naberadaágua.Lá,osmeninoiapraládia
dedomingo, subia, subiaporcimaassime iapelejanoatéquedisciapor
detrásdapedranobarranco, iaseguranonumramo,nuaárvore,numgái,
até que discia embaixo onde era a cachoera. Masi hoje não, hoje anda
aredó dela. Ela inda é, têm a cachoera certidão, mas num é igualera
antigamente.Antigamenteelaeramuitoarta.

 E E a outra, essa serra que envolve aqui, como é que chama mesmo? O
senhorfaloupramim.

139 SB4 Essaaqui?

 E É.Queagenteavista.

140 SB4 ChamaMorroGrande…,ouéSerradaBoaVista?ÉMorroGrande,essa
quepegaque sai aqui, travessa, aqui elavai atéoCrixá.E têmessaque
vempordetráisaqui,passaportraizaqui,porcimadaserraquesailáonde
éatorre,aíéSerradoPindura.

 E Porquequetêmessenome?

141 SB4 Éporquelá,fazendaláé,puseronomeneladefazendaPindura,atráisda
serralá.



 E Agora outra curiosidade que eu tenho que ninguem deu conta de me
responder. Por que que chama quilombo… você sabe da história do
quilombodePapuã?OnomedePilareraPapuãdepoispassouaPilar.

142 SB4 Era isso mesmo. Quilomedo têm aqui perto, tem a, o lugar que chama
quilomedodaondeosescravoficava,quera,era,era…achoque,eunum
tôbemcertonãomais…,eu tômuitoesquecido,maiseoquilômetoaqui
achoquetêm.

 E EporquequechamaPilardeGoiás,daondeéessenome?

143 SB4 PrimerofoiPapuã,depoiseéquemudaropraPilar.

 E Porquequearrumaramessenome?Osenhorsabe?

144 SB4 Pilar?

 E É.

145 SB4 Éporcasadapadroerané.

 E Ah,éNossaSenhoradoPilar.

146 SB4 É Nossa Senhora do Pilar. Acho que foi isso, por casa da padroera. A
senhoravinopracá.Vaivimlogo?

 E Vou.Porquê?

147 SB4 Nahoraquesenhoraviépracá,euvôemprestáumlivropasenhora,ele
num tá cumigo não, é quando foi levantado em quarenta e doise, foi
levantadoCrixá,PilareItapaciquechamava…,uaiesquecí.

 E Nãotêmproblemanão.

148 SB4 Euesquici

 E Osenhortemesselivro?

149 SB4 Euesquici…,Tapaci,nãonumétapacinão.

 E Não,têmproblemanão.

150 SB4 De quarenta e dois esse livro. Que aqui a cidade foi muito grande, teve
muitosprefeito,aquitinhajuíze,tinhaadvogado,tinha…,sópadremorava
doze.

 E NossaSenhora.

151 SB4 Lánaquelacasaláemcima,nacasadopadreBráis.Naquelacasonavéialá
emriba.

 E Ehojetêmpadremorandolá?



152 SB4 Não.Hojelatáatécaino.Têmacasaalíqueéosalãodospadre,ospadre
comprô. Padre comprô lá, essa casona lá, comprô alí embaixo o casarão
da…,aquinaabaixodochafarizali.

 E NãotêmpadremaisvelhoaquinãonéseuNêgo?

153 SB4 Não,aquipadreaqui.Opadrequetinhaaqui,dosquemorôaquimesmo,
eunumcunhecínenhumnão.Aquitinhaumpadrevéio,quetomavaconta
dasparóca aqui,Morava em Itapaci, eraopadreLuiz.PadreLuiz, padre
Jose,padreJosemorreuláemItapaci,éenterradoládentodaigreja.Eesse
padreLuizeraumpadrevéio,morreujáveimlá.PadreAmbrosio,essejá
era,moravaemItapacivinhafazefestaaqui,maisaquinumeratodafesta
quevinhapadrenão.Essasfestaaquiquaismaisquefaziaerasempadre,
festaNossaSenhoradoPilar.,festadoDivino.

 E PorquequeéNossasenhoradoPilar?Nãomais jáestábomdemais.Eu
possocolocarelanomeu…Nomeu?

154 SB4 Pode,podecolocar,podetirarfotografia.





SB5–Sujeito5

 E Nem acredito que eu consegui encontrar com o senhor. Eu já vim três
vezesaquiemPilarninguémquisfalarpramimondeosenhormorava.

1 SB5 Uai,éfarsi,cunheçopovotudoquetêmaqui.

 E Opovoémuitoruim,ciumento,nãoqueriaqueeuconversassecomvocê
nãoporquevocêsabemaisquetodomundo.

2 SB5 Seinada.

 E Comoéqueéonomedosenhorcompleto?

3 SB5 JoaquimFernandesdaSilva.

 E Quantosanos...,quediaquevocênasceu?

4 SB5 Eunascivinteenovedenovembromilnovecentosevinteeseis.

 E Nossa,milnovecentosevinteeseis.Eaíosenhornasceuaquitambém?

5 SB5 Morrinhos.

 E Morrinhos?Veiopracáquando?

6 SB5 Euvimpracáemquarentaecinco.

 E Emquarentaecinco.



7 SB5 Chegamoaqui cincode agostodemilnovecentosequarentaecinco.Eu
tavacumquantoanos?

 E Ah,eutenhoquefazerconta,souruimdematemática.

8 SB5 Unsdezoitoanosné.

 E Dezoitoanos.Maiscontapramim,osenhorchegou,eramuitodiferentea
cidade?

9 SB5 É, retirado daqui seis, seis quilômetro, da fazenda Engenho São Pedro.
Nóiscompramoafazendalá,meupaicomprôafazendapranóis,erapura
mata. Nói veio formá fazenda, desmatá, prantá capim, cria gado, (?),
trabaivademais,eminhavidaeratrabaiánaroça,mansáburro,tiráleite,i
pupagodedança.

 E Uai,tinhapagodeassimnaquelaépoca?

10 SB5 Festanaroça,uai.

 E Comoqueeraafestanaroça?

11 SB5 Sábadoedomingo,sanfonapédebode,tinhaqueladança.Noitetoda.

 E NossaSenhora.Quemquecoordenavaessasdança?

12 SB5 Um?

 E Vocêsjuntavapradançar?Quemquearrumava?

13 SB5 Juntava,faziafesta,todofimdesemanatinhafestanumlugar.

 E Quemtocava?

14 SB5 Tinhasanfoneropédebode,eusóumdês.

 E Oquêqueéisso?

15 SB5 Sanfoninhadaquespequeninhaantiga.

 E Uainumconheçonão.

16 SB5 Sanfonasô.

 E Ahtáédaquelastipoqueo...

17 SB5 Éaquelasveinha.

 E QueoseuLucianotoca?

18 SB5 Numédepaietanãoéde[]

 E Nossa,osenhor...



19 SB5 Vamochega!

 P .

20 SB5 Deusbençõe.Cêtábão?Tudobãoporlá?

 P GraçasàDeus

21 SB5 Meusubrimchegô,euvôatendeele.
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22 SB5 Oquêquenóiscumeçamoonti?Meidentificôeoquêqueeufalei?

 E Nemcomeçouafalarnão.

23 SB5 Nãonumcomeçofalanão,sófeizidentificaçãoné.

 E Aí eu perguntei o que você achava de Pilar, como que era Pilar
antigamente,aíseusobrinhochegou.

24 SB5 É.Bom,vamovêahistóriadePilarné,quandoeucheguei.

 E Têmmuitosanosné?

25 SB5 EuchegueiemPilaremquarentaecinco.Cincodeagostodequarenta e
cincochegueinafazendaEngenhoSãoPedro.

 E Dooutroladoné?Porlá.

26 SB5 Pra cá, estrada de Idrolina. Dessa ocasião, um ano é queu vim 
empirá,queuvimtêamigo,têentrosamento,oqueusabiafazê
erasirviçodefazenda,eratiráleite,fazêroça,erameuserviço,né.Mexê
cum gado, mansá burro brabo, era meu sirviçu. Depois disso, eu fui
entrosanocumidadededezenoveano,eucasei,vivemo
cinquentaano.

 E Umm.

27 SB5 Junto.Maisassim,ela,aesposaosmeninofoiestudánacidadeé,
eelaficôpalá,eununcasaídafazendaassim,cuns,sempefunconário,fui
vereadô, fui delegado de puliça, mais sempre, dava manutenção aqui, os
pessoalné,nuncadexeiafazenda.Dessaaí,dessaépocapracá,...eoque
eu disse... dessa época pra cá, dos meu trabalho né, vortei, fui aposentá
pelo cargo de delegado num conseguí, quera carça curta. Aí, depois
advogado conseguiu arrumá meu processo pra mim aposentá mais eu
picisava dua lotação de seis mêis que fartava pá compretá o tempo de
delegado,prefeitomenegôalotação.

 E Queisso!

28 SB5 Eufiqueimeicontrariadofuino,nofundoruralaposenteipelofundorural
né.Ésôaposentadoatéhoje,salarim.Eminhaatividade,



monteiserraria,cuidanodafazenda,essavidinhaatédehoje.

 E Maisporquequeosenhorveiopracá?Suafamíliaveio?

29 SB5 Não,vimsozim

 E MaisporquêPilar?

30 SB5 NãoporqueseeufosseposáláemPilar,ficáemPilar,eunumtrabalhava
né, eu tinha que trabalha, pagava, pião nesse tempo era difíci, era muito
custoso,empregadoeracustoso,unsvinhatratavanumvinha,aíeumontei
uma serraria aqui parecia ua cidade. Era luminadinha de geradô,
funçionavatudoelétrico.

 E Naentradaaqui?

31 SB5 Aondeessepédecôcoaí,ó.

 E Entãoosenhordeveteressafazendaaquimuitosanos?

32 SB5 É. Eu ia com caminhão pessa fazenda, comprava as aroera, trazia o
caminhãocarregado,quatohoradatardederrubavaezaaí,oscumpanhero
iaemboraeuserravasozim,eratudoelétrico,erasópassáo,acorrenteláe
puxádenovo,noguínchoné,colocavaasmadera todinha,serrava(?)por
dia. Serrava, tirava postim de arame pá fazê cerca viva né. Quando eu
manhicia tinha cento e vinte, duzentos postim serrado. Aí colocava nu
caminhãoiapaotafazendacompráotacaminhãozadadearoera,batidoera
essemêis intero.Aí,aserrariaacabô,cabôeufiqueiporaí,sócuidanoda
fazendinha,mexenocumgadim,fizfinanciamento,éporqueeutenhoesse
gado (?) atravéisde financiamento, tôpagano tudo certinho,melhorô.Aí
surgiuessesgarimpomanual,né,osgarimperomepagavauarendinha,eu
játinhaunstrêis,quatosalário,afirmamantidanumachôbom,eutiveque
entrá cum recurso pa tirá os garimpero, que garimpero manual, esse de
muinho,unspagarenda,otosnumpaga,tevegentequetirôtrintaquilode
oroaíveiepagôarendadecatorzemilreais.

 E Nossa.

33 SB5 Medeucanodesessentaetantosmil.Aí,logoentrôafirma,entroseicum
afirma,tirôosrestodosgarimpero,elefeizunscontadimcumigo,pordois
ano ês feiz um salário de mil reais por mês. Depois, feiz oto, era pa sê,
maisno fimdahistória,quando [  ] cobraro impostode rendavortôpela
mesma forma, e vem vino até hoje, cum essa mixaria de dinhero, nunca
tive[],maisagoraonegócioaroxô,achoqueagoravaidácerto.

 E Vaidarcerto.Emeconta,maisesuacompanheira?Osenhorfalouqueela
morreujá?

34 SB5 Têm,seteanoquelamorreu.

 E Seteanos.



35 SB5 Elamorreuemdoismiletrêis.

 E Cinquentaanosdecasadoémuitacoisané.

36 SB5 Elaeramaisvéiaqueeutinhasetentaanojá.

 E Eelaerapilarensetambém?

37 SB5 É,pilarense,essamãedessemeninoaí.

 E Mais me conta outra coisa. A gente estava conversando da história da
escrava. Quem que era a mulher? Eu quero saber do senhor o seguinte:
porquêquePilarchamaPilar?Cadaumcontaumahistóriadiferente.Têm
gentequefalaque...

38 SB5 PilardeGoiásné?

 E É.Quandoosenhorveiopracájátinhaessenome?

39 SB5 Já tinha esse nome, quando eu vim pra cá já era Pilar de Goiás. Agora,
PilardeGoiásfoifundadopelaescravidão,essa

         
          
  comprôcinco
mil escravo. Chegô aqui, ela colocô êze, cada ua fazenda ua tribo de
escravo,milescravocada fazenda,ês ,otosbuscavasal
em Porto Nacional nas costa, (?) de sal, buscava em Pirinopi, cada um
preto,elapunhadoisnegônaestradadaquipáPortoNacionaldiapé.Lá
êspegavaquarentaquilodesal,naqueletempoosalnumeramuídoeraem
pedra,forravacumcôrodecabrito,seilácumquefôrro,punhanascostas,
escravoàsveismorrianaestrada,acumidadeles,diziaeles,a
muita(?)demío,êfaziaaquela,trelavaasparte(?)trelavaem
cimadascosta,quandodavahoradedurmi,descansáumpocoeleíacumê
mioigualburro.

 E NossaSenhora.

40 SB5 Otosmorria lápaestradaeotosna labiadeoro né,CachoeradoOgó,é
quemfundôaífoiumtaldeOgó,onomedoscaraeraOgó.Eleeramais
véio,veiocumatribopacá,nessetempoeleveiocumpoco,eleveiosó,
eleconseguiutiráda,datriboquinhentosescravo,unstocavaroça,otosia
pálavra,otoseracozinhero,foiino,otro,dessatriboaírepartiro,umchefe
num(?)Gaspar,onomedeleeraGaspar,éessegarimpoquetêmdentoda
minha terra, então ficô mil escravo aí nessa região. E ela comprô cinco
fazenda, cada fazenda tinhamile escravo, cincomil escravo. Foi ino, foi
ino, (?) demais, quando, esse vei fugido, deCaianá pra cá, ela levô trêis
ano discubri ês. Aí vei pa levá ês preso né, maise têm ua estrada de
Guarinosaí,têmuamatinha,hojeelanumémaismata,tomônomemata
dePapuãporquelátinhaaquelecapim(?)papuã,elachegôcunscapatais
delanaquatohoradatarde,maisnumpodechegáuahoradessaquês,quês



játudonahoradajanta,êspoderevortá,agentenumconheceêsmais,às
veizficarobravo,aíposô,amarraroosburro,rumôacamanomeidamata,
cincohoradamanhãmandôachefe,oscapataisvênaCachoeradoOgó
primeroné,quandochegônacahoeradoOgóo, já tinha feitocafé, tinha
tomado café, pegado lanche saído todo mundo pu serviço e ficado só o
cuzinhero,aproximôdele,falôpraelequêquefoifazê,quêquetinhagente
esperanoporele,elepediupermissãopachamáosenhordesseOgó,chamô
ele,vei.OOgóarecebeucapataismuitobem,mostrôoprodutoquejátinha
tiradoeconvidô,falôpraelechamáelapacgegáatéavila.

 E ConvidaraMaria?

41 SB5 É,asinhá.Quenaqueletempofalavasinháné.MariaVitóraLopes.Aíela
chegô com o pessoal dela, ês ficô muito alegre, agradeceu eles muito,
abraçôumporum, jogôharmonia.Aíês foimostráoscavacodeangico,
cheimdeoro, tinhamuitasarobadeoro, têm, isséqueufalo(??)quantas
aroba de oro, num falava quilo não, era aroba. Aí forô carregá os burro
tudopaleváoorotudo,dissequefoipucorgoGaspá,tinhaotatriboláque
tinhamuitoorotambém,játinhaveisdeouvifalá,numvôfalanosonho
agoramais,elecortôumbarrancodequarentametrodeartura,taíatéhoje,
podevê,éaondotáotesoro,êsnumfalaminaétesoromundial,quetáni
segundolugar,dentodessaterraaqui.

 E Maisdeixaeuperguntar,voltandonaCachoeiradoOgó.EntãoaCachoeira
doOgóéOgóporqueeraonomedoescravomaisvelho?

42 SB5 Eranome...Doescravomaisvéiquefundôogarimponacachoera.Eraum,
vinhaocórgoassim,uacachoeraarta ,êscomecôpegáobaguiembaxo,
conheno, fazeno us túne, tirano e tirano, é que deu essa produção tão
grandeassim.

 E Maisdepoisdissotudo,deagradecimento,elanãosoltouosescravonão?

43 SB5 Não, aí foi o seguinte. Ela foi aumentano o laço de escravo né. Foi
aumentano, foi aumentano e escravo apanhava quando ele num andava
direitim por que era priguiçoso, tinha a roda d’água cum chicote né,
marravaeleláe...EtinhaumtaldeProcópeerapriguiçoso,êzegostavade
preto, cua canela fina, braço fino, magro, alto e esse Procópe era baxo,
grosso,branco,assimmei,priguiçosodemaiseemalandrodemaiseerasó
arrumáfiocumêze,cuasescravaiscundido,tavaaumentanoageraçãode
priguiçoso, e ela batia muito nele. Um dia bateu demais nele, mandô os
capatais dela chegá ela na roda d’água, judiô muito dele e ele feiz de
duente,ficôduentemesedepoismelhorôesempeduente,vômorrê,num
sei o quê. E ela cumia aqui, deve tê lá, tinha a senzala deze aí, mesona
cumprida,faziaacumidapusescravo,canjiquinhadefejãocummocotóde
carnedegado,eessabagunçadatudoeacumidadelaseparada.Aíos,os
(?)deladeunopédelepaicumê,numseuoquê,elefoiumdiacumêum
poquim,nootodiaelepegôomachadopoisatráisdaporta,vamosupora
portaaqui,tinhaumcanto,poisomachado,quandochamôele,convidôo
nêgopavimcumêelepegôomachadolásentônacabeça,rachôacabeça



dela,êsjuntaroprenderoele,prendeueleefoipadelegacia,dadelegacia,
prisão preventiva, dura né, foi pu judiciáro, ele ficô sete ano preso, que
naquele tempo na, na escravidão, a forca era sete ano, esse que ia preso
hoje,eleficavaseteanopacêinforcado,matavatudoinforcado,elesficava
juntano os otos preso até ele, chamava carrasco, disse que ficava lá né.
Quandochegôodiadele,quejátinhamaispresoetudo,chegôodiadele,
a,ojuízveiodeuasentença,(?)condenaçãodemortedeletudo,batiano
sino,êsiaamissa,opadre,quandopassôacorrentenopescoçodêsqueo
carrasco,ootonovoquechegôpasêocarrasco,subiu,pisôombrodelepa
balançaacorrentepaquebraopescoço,acorrentequebrô,caiuduroláno
chão.Eucunhicíessacorrenteindaaí.

 E Queisso!

44 SB5 Aí,puserootacorrente,feizomezoquebrodenovo,aírecolheuelepásela,
falôessedaí,eleeramacumberodemais,vortôeleprasela,setediaêsforo
pro, curá recurso, então os macumbero, o sõe dos macumbero aqui, só
pudiainforcáêssetivesseumlaçodecôro[]imbuiadonisetepedra.

 E Peraí,comoéqueé?

45 SB5 Umlaçodecôrodematerocua trançadodeoitoperna, faziaaquele laço
né.

 E Laçodequê?

46 SB5 Laçodecôro.

 E Ah...

47 SB5 Côrodeviado,demateroné.

 E Tá.

48 SB5 Faizaquesafitinhaassime trançaoitoperna.Aíquemsabeês,o laçoês
conseguiro, o fazedô de laço conseguiu, mais o macumbero pra benzê o
laçonumconseguia,aífoimexenovirônaruaViraCopo,aquelaruaque
desce assim, achô lá ua tal de Maria Sabina, fia dessa que o Nêgo falô
queraescravané.

 E FiadaSizila?

49 SB5 DaSizila.

 E Ahã.

50 SB5 Maria Sabina pegô benzeu o laço, entregô pra ele, daqui ês foro lá é
conseguiuinforcáoProcópe.

 E MeuDeusdocéu.

51 SB5 E as fazenda ficô aí cum monte de oro, ela morreu né, num dexô, o
documentodelaeraprimitivo,naqueletemposabiaquêqueraarquê,era(?)



nemnada,eraummundovéiabertoaqui,hojepranóiséquinhentosarquê,
dois mil arquêre, cinco mil arquêre, aí o povo foi entrano, pegô aques
primitivo,ficôessaherançadoidaaí,téhojeninguémdeucontade,de,de
arrumánada,[]

 E Maistêmaserraatéhojeninguéminvadiu?

52 SB5 Tudoéfazendadosotrosjá.

 E Tudoéfazendadosoutrosjá.

53 SB5 [  ] que caíu né, foro vendeno aquês recibo, foro pu cartóro foi fazeno
escriturané,hojeétudoescriturado.

 E Eéummuseuqueécasadaprincesa,eracasadela?

54 SB5 Eracasadela.

 E DessaMariaVitória?

55 SB5 ÉMariaVitória,tinhaa...

 E Elaquemoroulá?

56 SB5 É.Asededelaé lánoengenhodebaxo.Maiselasempreficavaaquiné,
elamorreuaquidentodePilar.

 E Credouaiquemulherruim.Morreusolteira?

57 SB5 Sortera,nuncacasô,nuncatevemarido,numdexodescendentenenhum.

 E Foienterradaaqui?Têmtúmulodelalánãoné?

58 SB5 Não,naqueletemponinguém.Elapaentránaigreja, tododomingovinha
naigrejané,elasaíadacasadelavinhanaigreja,passavacêranosapato,
forravatudodeoro,quandoelasaiuozotoiavarrenoorastrodelapatiráo
oro.

 E MeuDeusdo céu.Que história!Agora, você faloudopapuãaí epassou
batido. O quê que é, nunca ninguém me explicou, por quê que chamava
QuilombodePapuã?Têmhavercomplanta?

59 SB5 O Quilombo de Papuã era o seguinte,  a matinha quês foi chegano pra
visitá os escravo e num pode chegá por que era hora quês tava tudo
arreunido,elatevemedodechegáeêsrevoltácumela,êseraforagidoné.

 E Foragido.

60 SB5 Aí marraro os animal, e era um ramo, capim assim da foia larga, muito
maciinhimpusanimalcumêeêsrumaroascamadêsdurmiuláemandôo
capataisseishoradamanhãaproximádelesnaminalá,nacachoera.

 E Entãopapuãéonomedessematinho?



61 SB5 É,essamatinha,téhojeêsfala,épastoformado,numexistemaisnão,nesa
estradaquevaupaGuarinu.

 E Ahtá.Agoraématocomumné,nãotêmnome?

62 SB5 Essaeraahistóriané.

 E Nossaquelegal.Oangico,eusempretivevontadedeverasflordeangico.

63 SB5 Hum?

 E Nuncaconseguiver.

64 SB5 Folhadeangico?

 E É,flor.

65 SB5 Elaébranquinhaassim,comoflordejabudicaba.

 E Dissequeélindoné,aflorzinhadela.

66 SB5 É, mais ele num dá flor bunito iguale aquela painera ali, (?) barriguda,
painera. Quela alí quando era mata virge aqui, mêis de setembro nóis
derrubavapra,asfrutatavamadura,nóisderrubavapratiráapãinapafazê
travessero.

 E Ah...Travesseirodepãina.

67 SB5 Édebarriguda.

 E Ahmaisétãodifícilpra...eutiveumtravesseirinhodepãinaqueminhavó
fezpramim,euperdinumaviagemdeônibus.

68 SB5 Oangiconóistêmaárvadele.

 E Maisapãinanumtêmcoisamaisgostosanão.

69 SB5 Agoraoangicoéuaflormuitocherosa,maiseafoinhadeleémuitomiúda
ele num faiz ua flor bunita, que faiz a flor bunita é a painera, é o ipé
marelo, a flormarelinha, apaineravermeia, o ipé roxo, a flor é roxinha,
vermeiaaroxeada,muitobunita.

 E Eétudoplantadocerradoné?

70 SB5 É.

 E Nãobomdemais.Muitoobrigadaviu!Nósvamosfazer issoaquidepois,
vamosfecharotrabalhoeagenteapresentarpravocês.

71 SB5 Tábom.

 E Tábom?Foiótimo.







SB6–Sujeito6

 E Prontopodefalar.Falapramimseunomecompleto.

1 SB6 AntoniaLeopoldadosSantos.

 E Asenhoranasceuquando?

2 SB6 Eusôdetrintaecinco.

 E Milnovecentosetrintaecinco?

3 SB6 Urum.

 E Ahvamopralá,láprafora.

4 SB6 Umdemaiodetrintaecinco.

 E AsenhoranasceuaquiemPilar?

5 SB6 Foi,nasciaquiemPilar.

 E Cêlembraodiaquecênasceu?

6 SB6 Ah,issaíeunumlembro[]

 E Queano?Eano?

7 SB6 Eusôdetrintaecinco.Odiaqueéumdemaiodetrintaecinco.

 E Nossasenhoratêmmuitosanosquecêmoraaqui.Comoqueeraacidade?

8 SB6 Eutôcumsetentaecincoanos.

 E Setentaecincoanos.Comoqueeraaqui?Comoqueeraacidade?

9 SB6 Ah,nossacidadeaquielaéhistorca,né.Quehojejátavarianoné,mais
antigamenteerasóessascasatorta,opovomuitoreligioso,né.Eopovode
primera era muito religioso maise, eu fui criada cum a minha vó, me
numfoiporcausadefalecimentodaminhamãenãoporqueaminhavó
assim os primero neto dela ela tomava né, ela que cuidava dos primero
neto.

 E Ahé.Maisissoeratradição?Porque?

10 SB6 Euachoquesim.Euachoquerauatradiçãoné.Delatomaosprimeroneto
delané.Aíaminhamãemoravafazenda,maielamoravaaqui,aínóis
tivemo muita dificuldade pa estudo né, muito mes, era escola particular,
pagapelonossobisavô.Depoiseveiescolaisoladané,quéescolapagapela
prefeitura, né, aí no ditado nosso, que nóis isturdia, primero por escila
isoladané,numerapagapeloestado.Aítinhaescolaisolada,quédizêqué
isoladadoestado,né,... sódaprefeitura só,a escola.AígenteveioDeus



abençôoqueveia,ogovernoreconheceuoslugarqueprecisade,daajuda,
pusestudo,intéqueagentetêmpocoestudoporcontadissoné,porconta
de,umpocodeserviço.

            
           

             



 E Comoqueeraonomedela?

11 SB6 Sicila.

 E Sicila?

12 SB6 É.OnomedelaeraSicila.

 E Ecêchegôaconviveromela?

13 SB6 Muitotempo.Elajámorreubemdeidadejá.

 E MoravaaquiemPilar?

14 SB6 Morava.Moravacumaminhavó.Quelamorava,elamorreu.Aminhavó
indafaleceuprimerodoqueela.Elaindaviveumuitosanosdepoisquea
minhavó...,morreuéquelamorreu.Elaerabempretinhadocabelobem
ruinzinho mês, mas era ua bença de pessoa, muito boa pa trabaiá qui,
disposiçãopa trabaiá,eraboamêspa trabaiá.Agorahojeagente levaua
vidaassim...,eufalopameusmeninoassim:“Meninoeuqueriaquefosse
  unsponto eramelhorné, sónupontode, da
ducaçãoedasaúdequeramuitodifícilné(?)Quenaqueletempoasaúde
era só tratada cum remédio casero, era benzimento, era essas coisa, mai
ninguém sabia quem quera médico, às veiz pintava um farmarcetico na
cidade,aíenchiadegentepaconsutáquessefarmacetico,dessejeitoquera
nossacidade.

 E maisoquêqueasenhorafalaque...Oquêqueeramelhor?

15 SB6 Melhorsobenegóciodagenteiducáosfilho,obediença,né.Deprimeroos
fiobedeciademaisospais,irmão,tudo,né.Cunheciagente,cunheciaoquê
que os pai da gente cunhecia só pelo, por olhado deze né. E hoje cê tá
gritano,cêtáfalano,eêstafazenoéoquequé,né,ascoisatatudoé,nesse
assuntoéqueeufaloqueacriaçãodeprimeroeramaisfácilpagente.

 E Ereligião?

16 SB6 Sobre religião.Poisé igualaquinóisaquiné,era tudocatólico,ninguém
viafalanireligiãocrentené,eunumfalocrente,eufaloéprotestante,não
conformaquessasotareligião,eusófalonão,eumêstenhoumgenroqueu



faloatéquelenuménada.EufaloassimArnaldocênuménada,cênum,
porquequemprotestaNossaSenhora,nóséquesamocrenteporquenóis
crêianela,né.EquemnumcrêemNossaSenhora,negoçocêisfalacrente,
nãocêisnumsãocrentenão,cêissãoprotestante,quecêisprotestaNossa
Senhora.Aíelefica,começa,agoraelenumficamaisnão,agoraelenum
ficabravomaisnãoporqueeudô,elechegavaaqui, tinhaé,queu tenho
umtantodeismages,[]

 E Eutambémadorosanto.

17 SB6 Aíelefalaassim:tiraessestreimdaqui!Cênumtánasuacasatánaminha
casa.Émais fácil tirávocêdaquidoque tirá... agoraela já falasópami
atentáné

 E Maiseleécrenteoueleécatólico?

18 SB6 Elefalaqueele,maiseunumvejoeleseguíreligiãoninhumanão.Naboca
dele(??)bobage,issaquíédepau,édegesso,éisso,aquilo,aquelooto.Aí
falei,não,maispodecêissotudo,maisdexaaí.

 E Easfestastradicionaldaqui?Aindatêm?

19 SB6 Não,jáquebrobastante.

 E Já?Oquêqueeradefestatradicionalaquiqueerabom?

20 SB6 As festa qui tradiçonal, minha fia, era ua festa boa, boa mes, tinha. Óia
antigamente aqui as festa era assim, tinha a festa da Nossa Senhora do
Pilar,tinhaapadroeirané,dacidade,quelaveidePortugal.Anossacidade
aqui,essacidadenumédemeutemponão,écontadopelosmaisvéio,né,
quecontavagostavademaisdeficaassuntanoassuntodospovomaisvéi.
Aí,essacidadeaquichamavaPapuã,chamavadePapuã,aíni,quandovei
a Nossa senhora do Pilar, vei de Portugal, aí ela já vei com o nome de
Pilar,né.Aípegopoise,nomedacidadePilar,queasantaéNossaSenhora
doPilar.Aí inté emPortugal têmné, essa santa lá, ês té pede ela lá em
Portugaltamem.Aí,ficôné,mudôonomepaPilar,porcausadasanta,já
elaéapadroeiradacidadené.Aí,maiseraboademaisafestacê,povoera
muitoreligiosodemais,hojeascoisatãoumpocofartanoareligião.Aqui
eraassim,afestacumeçavanodiatrinta,diatrintadeagosto,cumeçavaas
novena, cada dia era um novenáro. Aí tinha, ia pa igreja tinha, fazia
novena, iapacasadofestero,eraboloanoite interapupovocumê,café,
bebida era bebida, uns falava, hoje falava, hoje nóis fala caipirinha né.
Naquele tempo falava era, como que é gente, o nome da bebida quês
falava,é,temperada.

 E bebidatemperada?

21 SB6 É,falava.Aíanoite intera,aípassavapaotrofesteroné,ootodiajáera
otofestero.Aí tinhaarvoradaquatohoradamanhã, iapacasadafestera,
bolo denovo cum café, era desse jeito inté o dia sete. Dia sete é
levantamento da bandera né. Ia pa casa do festero, festero era impertô,



imperador e imperatriz, num falava festero não, falava imperador e
imperatriz, que fazia a festa, ia de coroa, (?) no arco infeitado pa igreja,
infeitavaoarconé,ês iadentodoarco, issaíeu indalembroainda,nésó
contadodosmaisvéinão,queissaíeuindalembroumpocoainda,desse
causo ainda.Maisnaquele tempoa festadoDivinoeraua festa animada
demais,hojeeutavaintéfalanoaí,nossa,nossacidadeevaificano, 
 coisa vai cabano, né, já num é mais igualéra de primero não, nuns
pontoagentenumdácontamês.Quenaqueletempoàsveiseramaispoca
gente né, que pudia dá conta, hoje às veiz pode num dá conta maise, a
rendatamemdaigrejaégrande.Émuitograndearendadaigreja,hojemes
omenino tava falano aí queopadre tava reclamanoque a igrejanum tá
tenorenda,quearendatápoca,quenumtádanopafazêoqueprecisa.

 E Comoéquechamaopadre?

22 SB6 Opadre,sabequeeuneimsei,numdôcontadefalaonomedessepadre.A
Pretinhasabeonomedele.Eu,intãoédessejeitominhafia.

 E Agorafalarampramimqueagosto,naprimeirasemanadeagostotêmuma
novena,NossaSenhoradaAbadia?

23 SB6 Têm.Não,começadiaseisdeagosto.

 E Comoéqueéisso?

24 SB6 É lánaporta láda,nuména igreja.Essas santaque tinhaaqui emPilar
antigamente, a minha tia contava que cada ua rua tinha ua santa né, nas
parededascasa.Aítinha,láéNossasenhoradaBadia,ficalánasaídalá,
aquelaruadacadeiavéia,ficalánafrente.Começaanovenadia,diaseis
de agosto, termina dia quinze de agosto, deNossaSenhora da Badia.Aí
tinhanessaruaaquieraNossaSenhoradaPiedade,quieraNossaSenhora
da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, cada ua rua, tinha ua (?) dua
santaetodofaziaafesta.

 E Maisagoranãoéassimmais?

25 SB6 Não.Aszotaacabôtudo,agorasótêmaNossaSenhoradaBadia.

 E Maisonomedaruaéessaainda?

26 SB6 Aruadacadeia,éamesma,éamesmarua.EssaruaaquiagoraéaVira
Copos.

 E Mudôonomedasruasentão?

27 SB6 Nãonummudô,nummudôosnomedasruaninhuma.Comodize,jáéda
cidade,das casa, das ruamaisvéiané, porque agora já têmotras rua já
comotrosnomené.Maisaquidácidadememotêma,o,uasrua,essaaqui
éViraCopo,aruadacadeia,têmaruadireita,aruadetráise,SantoDalan
eruaPaulista,asruamaisvéiaquetêmaqui.



 E Ecadaruatinhaonomedeumasanta?

28 SB6 É,cadaruatinhanomeduasanta.

 E Maiseramessesmesmososnomes?

29 SB6 Issé devoção né. Mais o nome da rua era esses nome né. Mais cada rua
tinhauasantaqueopovo,quêspegavanaqueletempo,cadamêserauané,
dezembrodeNossaSenhoradaConceição...[]

 E Enatal?

30 SB6 Nataltamemerabão.

 E Etinhaumacoisadepresépioaqui,nãotinha?

31 SB6 Têm,têmtéhoje.eumesformomeupresépio,quefoidatadaminhamãe.

 E Comoqueéisso?

32 SB6 Vôtecontáessahistóracomofoicumeçada.Aminhamãetinhaoitoano
quando inventôpresépio.Aí ela foi pego fazia,meuavó tinha, disseque
tinha,quesseaíeutenhoquefalajeitoquedoicontadodozoto,né.

 E Claro,claro.

33 SB6 Aímeuavó tinhauacaxadelemedí treim,ês falavaquadra.Aíela fazia
emribadessaquadra.Aíquandoeleiamedíqualquécoisaelejogavapra
lá, quando ele terminava ela panhava tomava a mão pa fazê denovo. Aí
dissequefoidoisano,não,aíquandofoiosegundoano,elafeiz imriba
dumtamburetepanumtê,panumtájoganofora.Aíjámandavachamaos
 ia rezava, né. Aí disse que meu avô foi pegô falô assim: Oh
Antonia, é por minha vó tamen chamava Antonia. Antonia eu vô em
Pirinopi,pávêcomoqueeraemPirinópisouentãoemGoiásVelha,iade
à cavalo, fazê compra, que aqui num tinha nada. Eu vô em Pirinópi pa
compra os treim pa Bendita fazê o presépio dela, quela não vai desisti
dessepresépio,euvôlácompraostreimpaela.Aídissequefoicomprôos
treim, pela fazê o presépio, aímandô fazê amesa, eu tenho amesa 
hoje,táveinhaláno...aíjátavacomdeizanoquandoelafeizopresépio
imribadamesa,játinhadeizano,aímexenocumessepresépio.Aícasô,
meu pai tamem muito devoto demais, ele era   continuô o
presépio, aí, ensinô, eu fui ficano mais mocinha, eu tamem invocada
demais, eu mes  fazia, aí eu fazia frôr pesses pilarense qui todim, 
presépi.Aípegô,quandofoinodiadofalecimentodelané,elapegô
echamômeupai,ohPaulo,opresépiédeToninha,porquetudaaquime
chamadeToninha,opresépiédeToninhaporqueelaéquemeajudano
presépio, ela que gosta, o presépio é dela, issaí num têm inventaro de
presépionão,presépioédela.Aíêspegô,mandômechama,aíeucheguei
lá,elatavaruinzinhajá,aí,elafoipegôfalôassim:Eutôentregano,falano
pa seupaiqueopresépio é seu.Aí eu falei nãomãe, a senhora indavai
vive muito ano, por que a gente têm é que animá pessoa né, mais gente



tavavenoquelatavamemocheganoahoraqueDeustinhadeteminadopra
ela.Nãomãe,senhoravaiaturámuitosanoaindamãe,senhoraindavaivê
eufazenoessepresépiomuitasveize.Nãominhafianumvônão,eunum
vôvêmaisnão,presépio é seu.Aí euvimborapra casa, aí passôpocas
hora o meu irmão chegô falô assim: Toninha mamãe faleceu. Pocas
horinhaqueutinha,falaceu?Vôsóemboratomaumbanheevorto(?)fica
aqui (?),queuví tava ruinzinhademais.Aí, aí eu fiqueicompresente, já
vai fazê trezené,agoradia,não,é, agora emagostovai fazê trintaeum
ano quela morreu, dia vinte e dois de agosto, faiz trinta e um ano quela
morreu.Eu tomeicontadopresépi,eéengraçado,a fédagenteé, (?)as
veizascoisatáassimtãodifícilpragente,euficopensano,NossaSenhora,
maisecuméqueuvôfazêpacompraessestreimpamimarrumáopresépi,
tádifícil,difícil,cumpocoascoisaencaminhatudo,tudopramim.Eufalo
pusmeninoassim:ohmamãetálánocéu,maiselatámeajudanoamexê
quessepresépiporque,coméquaascoisaencaminhapramimdumahora
praoutra,né.Agenteconfiaqueapessoa,é,porque.Eseeufalasseeu
nãovôfazêopresépio,umanoeufalei,porquenossa,nóisnumtinhacasa
aquiperto,eraumranchimbemruinzim.Aí édoisanadepoisquela
morreu,noanoquelamorreueuacasadomeupai,lámemonacasa
dela.Aíele iapafazenda,fechavaasporta,porquepresépiaquiémuito
visitado,aspessoavisita,diaderezaassim,juntamuitagente.Ah
não,eunumvôfazêpresépimainão,presépificapraláeeuficapracá,
vômexecumissonão,aíeletinhacompradouacasaaquimaisembaxo,aí
elefalô:nãoToninhacêquiséfazêopresépi lánacasadebaxo,cêpode
fazêficamaispertodocê.Aífiçomaisumanoaí.Aíminhafia,guardeios
treimláeratocabocomostreimtodim,eutinhauaigreja,foifeita,o,foi
umpresoquefeizláemTrindadeemandôpramim.Aíeledecorôaigreja
doDivinoPaiEterno,aigrejavéiané.

 E Aigrejavelha.

34 SB6 Eledecorôaigrejaefeizelapramim,cumoratóro,cuaestampadoDivino
PaiEternodento,asvelinha,asbancada,picisavêquebeleza,opovoacho
queiamaisláemcasapavêessaigreja,queraumencantomesmoaigreja,
aíratoacabôcuaigrejatudo,euchoreimenina,pumododostreim,aíJoão
meuirmãopegôfalôassim:nãoToninhanumchoranão,nóisdájeito,nóis
arrumauaota,aíelepegômeajudô,nósconseguiuarrumáostreimtudo
denovo, por causa disso nóis num vai pará de fazê o presépi dela não.
Falei:não,numvô fazêmaisnão.Nãovai sim,vai fazê.Aíeu faleique
numiafazêopresépiné,aíelafoi,sonheicumelatrêisnoite
falanoela:Toninhaocêvaifazêopresépisimminhafia,cêsóvaidexado
presépi iguale eu dexei, só depois cocê morrê. (?) Mesma coisa dela tá
cunversanocumigo,eulevanteinemcaféeufiço,corrifuipacasademeu
irmão, peguei cheguei lá falei pra ele: João, essa noite eu sinhei cum
mamãe.Econteiosonhotodimpraele.Elefalouécêtáveno,éporque
elanãoquéquedisistidopresépio.Aíeufaço, todoanoeufaço.EDeus
me judôqueu rumáminhacasané, falei, agora queu façomes cum todo
intusiasmo, eu faço, aíminhasmenina tudome ajuda, ês tudo, ês vê um
treimbunitotraizpramim.EutenhoduasquemoraláemBrasília,vempa



passeá aqui, passa dia de recesso, das féria dos menino dela, elas viera.
Elastudodeuumtrembonito,nãovamocontapamamãe,falaquéoferta.

 E Ahnão,atéeuqueroveressepresépioseudepois.Aícêfaizemcimada
mesinha?

35 SB6 Não, argora eu mandei fazê otra mesa, mais sabe eu fui fazê e fiquei
naquela sentimentodemudademesa,maisamesa já tavamuitovéia, já
tavaquebrada,numtavatenojeitomaisnão,aí,nãoToninha,meusobrim
mesfalouassim:nãotiaoimportanteéasenhorafazêopresépi,senhora
numpodedexadefazêopresépi,negóciodemesaasenhorapodelargade
boberademesa.Amesatavatodaquebradané,quandofoipapassacum
elaaquinaportapa,tevededesamontáelatodinha,chegaládentoamontá.

 E AhdonaToninhaeuqueroveressepresépio,depois.

36 SB6 Cêpodevimvê.Aíeufaçoele, começadiavinteequatroné,a festado
natalné.Eudesmanchoelediadoisdefeverero,meianoite.Porquefoiaa
horaqueNossaSenhorafugiucummeninopraNazaréné.Aíaquijátêma
rezatudosuficientené,donatal,aquinóisjátêmarezatudosuficientedo
diatodim.

 E Cêsleêmareza?Comoqueé?

37 SB6 Écantado.

 E Cantado?

38 SB6 Écantado,dareza.Eutenhoarezaemtodacantada.

 E Nossaquecoisabonita.

39 SB6 Têma rezadadespedida,quedespededopresépi, aípedemeninoJesuis
muitapreteção,muitosanodevidané,narezafala,nadespedida.

 E aheuquerosaberessarezadepois.Aícantasónumdia?

40 SB6 É sónodiadadespedidaque canta essa aí.Têma rezadonascimento e
têmarezadadespedida.

 E maravilha.

41 SB6 Ébom.Mai vemcá, eu acho bom.Asmeninaminha peleja pamim tirá
daqui,eufalonãominhafiaeunumvôimboradaquinuncanaminhavida,
nunquinha.Só,osmaisvéistudoé[]

 E Ahnão,quandoagentenascenumacidadeboadessanãotêmvontadede
sairnão.

42 SB6 Éum lugá, agora já tá tenhomuito,muitoné,coisaque, cêvêquepoco
tempo mataro um rapaiz aqui ná maior corvadia tadim. Aí coisa que a
gente aqui, ninguémvia falá nisso né.Eu tô falano o povo tá ficano um



pocoascoisavaimudano,tudo.

 E Oqueseráqueéisso?

43 SB6 Aquiébãodemaisdaconta.

 E Eomaridodasenhora?

44 SB6 Omaridojáéfalecido.

 E Jáéfalecido.

45 SB6 É.Játácumnoveanoquelefaleceu.Morocum,eucrieiquatoneto,mais
dequatro,porquedepoisunsfoimelargano,maisjámelargômaisejunto
comigoindatêmaindatrêis.Aindatêmainda,moramaiseu.

 E Foibomdemaisconversarcomvocê.

46 SB6 Pegueitodosrecémnascido.Umeupegueicumonzediadenascido,amãe
assimmei [abardada] dacabeçanumquisdexaela saícumele, judiava
dele,eupegueiele,essequepassoaíagora.

 E Nossaquemaravilha,euvouvimaquipraverseupresépio.

47 SB6 Vemmês.

 E Nossaadorei.

48 SB6 AíocêveideItapaci?

 E Sounão,soudeGoiânia.



SB7–Sujeito7

 E Contapramimcomoéseunomecompleto.

1 SB7 Meu?

 E É.

2 SB7 JulioEmerencianodeAndrade.

 E Julio?

3 SB7 EmerencianodeAndrade.

 E DeAndrade.Vocênasceuemqueano?

4 SB7 Trintaecinco.

 E Lembraodia?



5 SB7 Ahrã?

 E Odiadoseunascimento.

6 SB7 Dozedeabril.

 E Dozedeabril,ô.EosenhornasceuaquiemPilar?

7 SB7 Não,nascinaroça.

 E Veiopracáquando?

8 SB7 Ah,unsdeizano.

 E Comdezanosdeidade?

9 SB7 Etôaquiatéhoje,graçasàDeus.

 E Oh,maravilha.Ecomoqueeraacidade?Mudoumuito?

10 SB7 Mudô.

 E Oquêqueosenhorachaquemudoumais?

11 SB7 Maispumododeestradané.Queerapéssima.

 E Comoéquevinha,comoassim,nãotinhaestrada?Comoqueera?

12 SB7 Ah,tinhamais,a,maiscavaleroecarrodeboi,né.

 E Gentemaisomundomudou tantoné,ontemadonaAntonia falandopra
mim,queelesiamdecarrodeboigastavatrintadias.

13 SB7 Eraduro.

 E Prachegaaqui?

14 SB7 Hojetábão.

  Nossamuitotempo.Eosenhorchegouaconheceralgumescravo?

15 SB7 Não.

 E A!OseuNêgoconheceuadonaSizila.

16 SB7 Numseiselafoiescravanão.

 E não ela não era escrava não, era filho de escravo né. Disse que teve um
homemquecriouela,umhomemdacidade,queerabembaixinhoassim,
dissequeelemorreutempoucotempo,assimunsseisanos.

17 SB7 ASizila?

 E É.SeuNêgocontoupramimquechegouaconhecerela.



18 SB7 Eulembrodelatamem

 E Eaí,vocêtêmfilhoaqui?

19 SB7 Eutenho.

 E Quantos?

20 SB7 Quato.

 E Moraaquicomvocês?

21 SB7 Moratudoaquidentodecasa.

 E Nossaquemaravilha.

22 SB7 Umcasô,separo,moraaquicumnóis.

 E Nossa que maravilha. Mora todo mundo aqui. E o senhor participa das
festareligiosa?

23 SB7 Eunumvôemfestaninhua.

 E Nemàmissa?

24 SB7 Não.

 E Ah,nãodonaConceição.Asenhoravai?

25 SB7 Elaécrente.

 E Ahelaécrente.Eocê?

26 SB7 Óieuagoratôsenonada.

 E maiscêjáfoialgumacoisa?

27 SB7 Jáfuicatólico,jáfuicrente,agoratôparado.

 E maisporcausadequê?

28 SB7 Agentevaidiscrençanodascoisa.

 E OseuNêgofoicontaahistóriadele,eleeracatólico,carregoufoliamuitos
anos e agora ele passou pra igreja evangélica, já tem quatro anos, não é
maisquequatro.

29 SB7 Têmmais.

 E É,émuitosanos.

30 SB7 Moçacêtomacafé?

 E Não,obrigada.Aliáseutomo,umcafezinhoeutomo.



31 SB7 []

 E Euvouquerersim,café.

Interrupção.

 E EuachoqueopódecaféaquiédiferentedeládeGoiânia.

32 SB7 É?

 E Égostosodemais, é forte,cafémoído,nãosei.Essecaféaquiédaroça?
Cafémoído?

33 SB7 Não,écomprado.Sóqueuponhoredobradoopó.

 E Ah.Comoéquecêfaiz?

34 SB7 Que[]gentepõeopópoquim,eupõemaisné

 E Ah,entãoéporisso.

35 SB7 É.[]poquim,eupõemaió,maischei.

 E Então é por isso. Mais você não lembra de nenhum causo, nada? Da
cidade?

36 SB7 Não,[]guardamuitascoisané.

 E Ahmaisvocêjáviveimuitotempoaqui.

37 SB7 Avidatodané.

 E Pois é uai. A dona Caetana estava contando pra mim do homem que,
encomendouocaixão...feizocaixãodele,dissequequandoelemorresse
iaserenterradonocaixão.

38 SB7 Efoielemêsquefez.

 E Ahã?

39 SB7 Foielemêsquefeizocaxão.

 E gentemaisquecoisamaisesquisita.

40 SB7 Ohomieraconformadocumtudonavida,né.Pego,numgostavadepende
dozoto,pegoefeiz.Levôunsvinteetantosanoguardado.

 E Meninodocéu.Eguardavaessecaixãoonde?

41 SB7 Uai, feizumjeitoassimno teiadoeguardavaé lá.Envernizavaele tudo,
amodotremnumestraga,maderanumestraga.

 E MeuDeusdocéu.Têmmuitotempoqueelemorreu?



42 SB7 Faizmuitos ano.Eu numme lembro a data quelemorreu não,mais têm
muitotempo.Otempopassasemagentevê,agentepreocupácumavida
quandovê,jáfoiné.

 E Temqueaproveitáné.Osenhor temquedarumjeitodesair,passear.O
senhornãosainempracaminhar?

43 SB7 Nãoeuandobastante.

 E Vocêanda?

44 SB7 Ando.

 E EufuilánacasadadonaCaetanaagoramesmo,fiqueivendoafé.Maisé
bonitoPilar,né?

45 SB7 É.

 E Comoéqueéonomedessaserra,aquinosentidodeGuarinos,aserraque
agentesobeedescepragenteirlápra...[]

46 SB7 Gorinu?

 E Prapoderirlápropovoadinhoquetêm?

47 SB7 GorinuéaserradoBurea.AgorapaTerezinhaéserradaCriuna.

 E Serra da... Esses nomes são tão diferentes. Porque que a cidade de Pilar
chamaPilar?

48 SB7 Óiaeunumseinão.Quandoeumeintindiporgenteonomeeraesse,né.

 E Eraesse?

49 SB7 É.

 E DissequeantigamentechamavaPapuã.MaisoseuNêgoficoudecontara
história ele sabe, mas ele está adoentado, ficou querendo me contar eu
falei:deixapraoutrahora.Seufilho?

50 SB7 É.Esseéoprimero.

 E Esseéomaisvelho?

51 SB7 Éomaisvelho.

 E Nossaquebomhein,quatrofilho,tudomorandoaqui.

52 SB7 Tudo,doishomi,duasmulher.

 E osenhortemalgumconterrâneo,algumcompanheiroqueveiopracámais
oumenosnaépocadosenhor?Quedápraconversartambém?

53 SB7 Agenteénaturaldaquimêsné.TemoCelso(?).Cêjáfoinacasadele?



 E Qual?

54 SB7 Celso.

 E Não.Ondequeelemoraaqui?

55 SB7 Moraaqui,elemoralápertodoforu.

 E CelsoMorato.

56 SB7 Morato.

 E Morato.Aheuvoulá.Seráqueeleconversaassim?

57 SB7 []Ahã?

 E Seráqueeleconversacomigo?

58 SB7 Àsveizconversané.

 E HojeeuvoulánoseuJoaquim,meiodia,porquevaimatarumfrangolá.

59 SB7 Eleélegal.

 E Hum?

60 SB7 Eleélegalquesóveno.

 E Emaiseuridemaisdeleontem.Falounão,vemcáamanhãmeiodiaque
euvoucontarunscasosprocê.Eletemumahortabonitalá.

61 SB7 Eletem[],boapessoa.

 E Meninomaiseessahistóriadessamina?

62 SB7 Ahã?

 E Osenhortásabendoquetáarrumandoumaminaaqui?

63 SB7 Êstamexenoaí.Ocêjáviucomentarodela?

 E Já.Aí fiqueimuito tritené,porquedisseque tão,oseuJoaquimmesmo
falouqueelesestão tentandonegociara terradele lá,queestãoquerendo
pegáparteda,daterra,dissequejátemvigilante,queopovoficavintee
quatrohorasdeguardaaliemcima.

64 SB7 Êstemmuitoguardaláné.

 E Maisoquêqueéisso,éminadeouro?Maisissonãojáacabou?

65 SB7 Aieuachoquêsprocuratudocontépessoal,sesirvípraêséválido.

 E E: Gente mais tem muito tempo que têm essa história de garimpo aqui
tudo,nãotêmissomaisnão?



66 SB7 Têm.Sóqueêsnumdexaninguémi láondeêstrabaia,sósefôcumum
dês.

 E Numpodeirla?

67 SB7 Êsnumgostanão.Êstêmmuitagentetrabaiano.

 E Euacheiqueessahistóriadeourotivesseacabadojá.

68 SB7 Acabanunca.

 E Agoraqueeufuilá...

69 SB7 Cabaéagente,oronumcaba,agentequecaba.

 E Ah... Fui lá na dona Caetana e tô passando na serra alí, mais têm pedra
hein.Essaterranãoéboapraplantánãoné?

70 SB7 Pranta.Tudoqueprantadá.

 E Porquemuitapedra.

71 SB7 Mai dá. Hoje num têm tempo ruim mais que prepara ela tudo pa pode
prantané.Maistêm[]quenumprecisaadubonão,sópreparaeprantá.

 E ÉentãoeuvoulánosenhorNel...Comoqueéonome?

72 SB7 Celso.Ébemenfrenteofóru.

 E Têmmaisalgumqueosenhorlembra?

73 SB7 Uaigoranumtôlembradonão.

 E FalarampramimdumaBenedita.

74 SB7 Benedita?



SB8–Sujeito8

 E Osenhorépilarense?

1 SB8 Sôpilarense,nascidoecriado,pai,mãe,vó,tudoerapilarense.

 E Quemaravilha.

2 SB8 Tinhaninguémestranhonão,deotroslugar.

 E FalapramimseuJovelinoseunomecompletoeoanoquevocênasceu.

3 SB8 Hã?

 E Oseunome,oseunomecompleto.



4 SB8 JovelinoPereiradeBrito.

 E PereiradeBrito.

5 SB8 Quandoéqueosenhornasceu?

 E Osenhornasceuquando?

6 SB8 Nascidiavinteesetedejanerodemirnovecentosevinteeseis.

 E Nossa,nomesmoanoquemeupainasceu.Mecontaaquiumacoisa, eu
estou atrás das pessoas mais antigas pra me contar como que era Pilar
antigamente.Têmumahistóriaqueeuqueriasabertambémdosurgimento
dacidade.

7 SB8 Quandoeumeentendiporgente,Pilar,eraumfracasso. Ih,prestavanão.
Ascasa tudofeia, tudovermeia, tudoescoradadepau,povoeraaquele...
aquele tiquimdepovo, ficava lá,pequenomesmo.Pilar foiumlugarque
teve,quaisligualuavelaacesa.

 E Comoassim?

8 SB8 Uai,opovoficôpoco,numtinhaquaishabitantelánão.Ruaerasó,acho
queracincoruas.Tinhalá,ruaDireita,ruaCampodaLã,ruaDetrais,quês
poisnomeruaPaulistaearuaViracopoearuadacadeia.Cincorua,que
tinha.

 E Têmessasruashojeláainda?

9 SB8 Poisé.

 E Emecontaaquiumacoisa,muitapedra,né?

10 SB8 Ah,láépedramemo.Lá,lugarépedrentomemo.Épocolugáláquéchão
macio.Maisépedrames.

 E Maisporque?EessahistóriadePilar ter sido encontradapelos escravos,
umpovofalaque foiobandeirantequeencontrou...Euqueriasaberessa
história, o senhor sabe me falar porque Pilar chama Pilar? Não era esse
nomeantes,né?

11 SB8 Ah,oprimeronomedela,eraMatadoPapuã.Aí,foihabitadopelosenhor
João Pinto de Godois, que foi o portugueise que habitô lá. Foi mile
setecentosequarentaeum.MaioprimeronomeeraMatadoPapuã.Quera
ocapimquetinhalá,né.Chamacapimpipuã,papuã.

 E Papuã.

12 SB8 É,depoise,foipaPilar,estadodeGoiás.Eueramuitocriançamais...

 E Vocêlembra?



13 SB8 Lembro. Depois, negoço política passô, que o, foi chamado de Itací.
Depois,tiraro,mexerolá,povovieroaquina,emGoiâna,cuidá,votô,Pilar
deGoiás,táatéhoje,registrô.

 E Agoramecontaaquiumacoisa.PorquequeéPapuã?Osenhorsabe?

14 SB8 Capim.

 E Ah.

15 SB8 Éumcapimdefoialarga.Chamapapuã.

 E Tinhamuitoláainda,têmainda.

16 SB8 É.Primeronomedeláeraesse.

 E Primeirapessoaqueconseguemeexplicar isso.Euperguntavaopovo lá
porqueeraPapuãninguémsabiaresponder.

17 SB8 Capim.

 E Capim.Etêmláatéhojeouerasónaquelaépoca?

18 SB8 Ah...Achoquele...Eleémuitoremoso,acabô.Maiseuindacunhecíelelá
inda.Nalguma restinga demato que num feiz roça, inda tinha ele ainda.
Ele é um capim assim, foia larga, verdinha, era o capim que os animais
pastava.ChamavaPapuã,depoisfoiPilarEstadodeGoiás,euescrivimuito
nora queu tava na escola. Pilar Estado de Goiás, mudô, negoço política,
entrôpolíticoecoisaetal,poisnomeládeItací.Euescrivimuitonaquelas,
coisadeprofessômandavaagenteescrevêetal,Itací.Aí...opovo,política
num acaba né, os bichão cabiçudu de lá de Pilar viero aqui em Goiâna,
mudô.AíficôonomePilardeGoiás.Foiagorade...detrintaenovepra
quarenta,pracá,mudôonomepoisPilardeGoiás,aíatéhojetáláPilarde
Goiás.

 P OsenhornasceuemPilareoseupaieradeonde?

19 SB8 Meupai?

 P É.

20 SB8 ÉdePilartambém.

 P Nascidodelá?

21 SB8 Nascidoecriadolá.

 P Eelejácontoucomoéqueelefoipralá?Elecontoualgumavez,antesdo
povodelequefoipralá?

22 SB8 Eles nascero lá dento da cidade. A mãe dele chamava Maria Correia de
Assunção.



 P Sei.Eopai?

23 SB8 Pai,AntonioPereiradeBrito.

 P Vocêsnãoeraligadoa,nãotinhaligação,comoéquefala...dosescravos
não?

24 SB8 Ahmenina,essenegoçodeescravoeuficoindeciso.

 E Ah.

25 SB8 Porqueaescravidãofoilibertadoemmirlequinhento,foimirlequinhento.
OPilarfoihabitadoemmirsetecentosequarentaeum.

 P Quandoéquefoialibertaçãodosescravos?

26 SB8 Foimuitodepoisuai.

 E Milsetecentoseoitentaenove.

 P Não.

 E Aleiáurea?

 P MilequinhentosfoiquandoopovochegounoBrasil.Depois,aícomeçou
aescravidão.Sabeporqueeutôperguntando?Porquemeuvôzinho,eleé
filhodegentequeerafilhodeescravo,euconheci,etêmalgumaspessoas
ládeRioVerdeque énetodepessoasque..., comoque équando teve a
libertação?Quefoiembora,nãoescravo,maiserafilhodosqueeram.Elá
emPilar,meuvôzinho,elenãotinhanomeporexemplo,elequeescolheuo
sobrenome dele. É, num tinha nome, por que era, na época num tinha
registro,nemnada,entãonumétãodistante.Milequinhentosfoiquandoo
Brasilcomeçõuavimgentepracá,né.

27 SB8 Poisé.

 P Aídepoisfoialibertaçãodosescravos.

28 SB8 Porquenahistóraque,queeuiapraescola,povonumcontavaessacoisa,
que tinhaempregadoque tinhanovecentosescravo.Depoiseu fui lêotra
coisaePilarfoihabitadoemmirsetecentosequarentaeum.Aescravidão
foilibertadaemmileequinhento.

 P É.

29 SB8 Euachoqueissaítêmua...,umenganoaí.

 E OsenhorouviufalardataldaescravaSizila?Osenhorchegouaconhecer
ela?

30 SB8 Não.

 E QueoseuNêgoconheceu.



31 SB8 Numcunhicíninguém.

 E Dissequetinhauma,avéiaSizila.Numcaouviufalar?

32 SB8 Sizila?

 E É.QuemoravaláemPilar.

33 SB8 Ah,Sizilacunhecíelamuito.

 E Poisé,elaeraescrava.Filhadeescravo.

34 SB8 Cunhecí elamuito.O irmãodela chamava João.Omaridodela chamava
Cirzimundo. É, marido dela era um tapúia assim, daqueles, tapúia de
cabelosorto,mole.ChamavaCirzimundoeelaSizila.Maiselaédaímemo
de Pilar. Ela é da, de povo... Ah eu tô lerdo demais... Num sei sé
Merenciano.Povo lá, tar deMerencianocriôo irmãodela chamava João
Grande, por caca quele era seco de nêgo, então pois nome nele de João
Grande. Mais ele era fulano de tal Martin de Andrade, João Martin de
Andrade,assinaturadele,maisapelidarodeJoãoGrande.

 E Eosenhorchegouaconversarcomela?

35 SB8 Ela?

 E É.Elacontáoscasosprocê?

36 SB8 Não, era povo morava..., gente era menino, num ligava essas coisa não.
Quandonumtavabrincanotavatrabaiano.Numligavaessascoisanão.Ela
morreuagorapocotempo.Eucunhicíelamuito.

 E ÉoseuNêgofaloupramim.Poucagenteconheceuelalá,emPilar.

37 SB8 Pilarmes,agora,porquelánoPilaré,amaiorpartedopovoétudonovoe
têmmuitagentedefora.Osvéiodelá,maisvéimestámuitopoco,queeu
tenhonaminhaideiachamaJoaquimFranciscoCastilho,JoaquimAranha,
TerezaVenâncio...,têmunsmaisvéiolá,oszotrojáfaleceutudo.Láhoje
ésójóventudequetêm.

 E Masfalarampramimquetêmumpovomaisantigo,assimmaisvelho,que
a cidade tá muito habitada por gente nova, foram mais pra fazenda, em
Piraça,Riacho...

38 SB8 É,maisacho,jácabôametadePilartinhaumsenhorMartimDias,morreu
agorapoco.

 E Morreujá?

39 SB8 Émorreu.VeioumamigomeuládePilarvisitáaqui,procureiporele,não,
elejámorreu.[]contoeumano.

 E Viveumuito.



40 SB8 Centoeum.

 E Outracoisaqueeuqueriateperguntar:porquePilar?

41 SB8 Éporquepedra.

 E MastemalgumacoisahavercomaquelaNossaSenhoradoPillar?

42 SB8 NomedePilarpedra,significapedra.Porqueaimage,quetêmláemPilar,
queéapadroeradelá,elafoiencontradaemcimadalapadeoro.Emcima
da pedra de oro, aí ês pegaro ela, levô pra lá pra dentro, hoje aonde é a
cidade,vaidaquidali,elafugia,êsfeizuacapelinhapraelacáeelafugia
ia lá pa cahoera onde ês achô ela, onde ês encontrô ela lá. Aí teve um
daquelesambiciosoatentôdetiráalapadeoro,maisêsjátinha,játinha
feitoa imagedela,porcacaqueela tava,desapareciadaigreja,aíês feiz
imagedela.Senhorapodechegalá,aNossaSenhorapadroeira,agrande,é
emcimadá...,hojeépauqêsfeiz,numseisépauôpedra,éemcimadua
lagequadrada.

 E Entãoaquelaquetalanaigrejanãoéoriginal?Aquelaquetalanaigreja?

43 SB8 É,têmduasNossaSenhoradoPilar,têmapequenaeagrandona.

 E Um.

44 SB8 Têmapequenaquêssaicumelanaprocissão,né,nodiadafesta.Etêma
grandonaqueficalánoartá.Senhorapodechegálaoiá,senhoravêalage.
[]

 E Vouprestaratenção.

45 SB8 EntãoficônomePilar,porcausadapedra.

 E MaistêmalgumacoisahavercomPortugal,falarampramimquetêmessa
imagemnumacidadelá,quetinhaumareferênciacomPortugal?

46 SB8 Uai,Portugalgovernavaissaí,aquitudo,étantoquePilarfoicituadapelos
portugueis.JoãoPintodeGodoi.CêispodeilaemPilar,têmaestautadele
lánapraça,cumabateia,pá.

 E ÊseuJovelinoeessahistóriadogarimpo?

47 SB8 Ahã?

 E DissequePilarfoimuitoprejudicadaporcontadosgarimponé?

48 SB8 Foi. Pilar sofreu um ataque.NegoçodaGuerra doParaguai, né.Aí pilar
sofreuumataqueveiouaforçadeSãoPaulo,pegôopovotudonaigreja,
uaigrejonaquetinha,detráisdessaotaquelesfizero,né.Quelacaiuaíês
feizessa.Aigrejaeramuitograndeeopovotavatudoládentodaigreja,
assistinoasantamissa.Nissoaforçachegô,apuliça,chegôepegôêstudo
ládentodaigreja.Oquedeu,oquetinhaforçadedaaomenocassetada,ês
pegôelevô.Oqueescapônumvoltô.ForotudoemborapaSãoPaulo,pa



lá. Tanto têm o senhô fulano de tal Eurico Gaspar Duta, é gente
descendente de Pilar. É gente aqui, descendente de Pilar ,pobrema dessa
guerra, aí levô, o que dava conta de dá cassetada ês levô. Aí ês, Brasil
ganhô a guerra, aí os que scapô num voltô pra cá não, foi tudo embora
cumpanhôaforça,foiemborapaSãoPaulo.

 E Eosenhornomeiodessaaí?

49 SB8 Aíficôsóasmuiécumascrianças.Aífoicresceno,rapaizemoça,aítinha
láuaardeia,lápertimdePilar,chamaCaiapó,tinhaafazendaláatéhoje.

 E Têmalguemquemoralá?

50 SB8 TêmaquelespovoVenânçomorallá.

 E Como?

51 SB8 Édonode lá. PovoVenâncio.TêmoSebastião Venânço, BilaVenânço,
inda tá ainda, qué fio dessaTeresaVenânço, ela tamem tá.Tá iguale ua
velaacesa,tánahoradepagá.Táandanopumãodozoto,maistamemela
tácumseusnoventaetantosanosouquaiscem.

 E Povovivemuito,hein.

52 SB8 Quequandoeuentendíporgentequeu,intendíporgenteelajáeracasada
né,moçanaqueletemponumcasavacumdezesseis,dezoitoanoeravinte,
vinteedois.Numcasava…,eradevintepralá.Entãoeujátôcumoitenta
equato,né.

 P []

53 SB8 Cummaisdevinteano.

 E Eosenhorcasouporlátambém,arrumououtralá,pilarense?

54 SB8 Eucaseilá.

 E Como é que foi essa história? Tinha uma sanfona lá, uns clube de tocá
sanfona. O senhor conhece o seu Caquim? O senhor conhece o seu
Caquim?

55 SB8 Caquim?Cunheçoé,eleé…

 E Conterrâneo,contemporâneo.

56 SB8 Eleéfiodomeutio.

 E Opovoláétudoparente.

57 SB8 Épovolánumerabrinquedonão.

 E Eleme contou dessas festa de sanfona.Como éque era essa história?O
senhorconheceusuamulherassimtambém?



58 SB8 Qualé?

 E Nosbailinhoquetinhalá,napraça?

59 SB8 Cunheço.Lá, festa láerade sanfona,eera rojada,eraua festaboa,dava
pra Deus e a senhora i. Que lá, quisesse bebê uns golim tinha tato, café
cum tutando era dado. O salão muito bão pá dançá. Era tudo bem
arrumadimeunstoqueajeitado,umsanfonerododedodeoro,picisavade
vê,numtinhamuitaorquestanão,erasanfonaebumbu,maisumbumbu
queeraumbatidoassimquefaziagenteficácumsacocheio,davasodade
quandoafestaacabava.Festabunitamemo,hojelánumtêmfestanão,têm
éreuniãodepovo.

 E Uai,maiseuouvifalarquetêmumasfestatradicionallá.Nãotêmnão?

60 SB8 Passôpamãodepadecabô.

 E Ahé?

61 SB8 É.As festal lá era festamemo, que dava prazer docê I assistí ela.Tinha
cadaunstipodedança.

SEGUNDAPARTEDAENTREVISTACOMOSUJEITO8

 E Comoéqueéseunome?

1 SB8 JovelinoPereiradeBrito.

 E JovelinoPereiradeBrito.Osenhornasceuemqueano?

2 SB8 Como?

 E Queanoqueosenhornasceu?

3 SB8 Nasci em mir novecentos e vinte e seis. Vinte sete de janeiro de mir
novcentosevinteeseis.

 E Osenhorédaidadedomeupai,...lembraqueeuconteiaqueledia?

4 SB8 Oitentaequatoano.

 E Bemvivido.Quemquevêqueessehomemtêmoitentaequatroanos,num
parecenão,némãe?OquêquecêgostamaisdePilar?Osenhorfaloupra
mim,Pilarsemprefoium...Comoqueéqueosenhorfaloudaquelavez?
“Aquiloláfoiumfracasso!”Euachoacidadetãolindinha...

5 SB8 Quandoeumeentendiporgente tavamuitodecadente,muitomes,gente
erapocaeascasatudoesbaracada.Opovofalaquefoifracassodaforça
quechegôláemPilareprendeuopovopralevápraguerradoParaguai.

 E Issoquando?Osenhorjáeranascido?

6 SB8 Não.



 E Não,né,queaguerradoParaguai,foiquando?

7 SB8 Não,numeranascidonão.

 E MasopovomorreuláouvoltoupraPilar?

8 SB8 Oqueescapônumvortônão.OqueescaparodelámesfôroemborapaSão
Paulo,quetá.aforçaeradeSumPaulo.

 E Mais você tava falando aquele dia pra mim da..., que eu perguntei do
Papuã,quecêfalouqueeradafolha,euprocureinumtemessaárvorelá
maisnão.Seráqueachanasroçaainda?

9 SB8 Ah,numachamaisnão.Povoderrubôasmatatudo,cabô,capimémuito
milindrosonumgostadefogo.Cabôocapim.

 E MeuDeusdocéu.Maisoquêquecêfalou,ocapiméoque?

10 SB8 Papuã.

 E Euseimaisosenhorfalouocapiméoquê?

11 SB8 Eleémuitomilindroso.

 E Ah...Frágil.

12 SB8 Numgostadefogo.

 E Ah.

13 SB8 Queimôcabô.

 E Emaislásemprefoiquente?Semprefoiquenteacidade?

14 SB8 Foi.Eleé,lá[]euindadepoisqueeupasseiatêentindimentoandavalá
nunscapãozimdematoindatinhaeleaindaberadecorgo,aindatinhaele
ainda,cunhocíocapimPapuã.

 E CapimPapuã.É,eutavafalandopravocê,ninguémdácontademecontáa
históriadafolia.Opovofalaquedesanimô,oseuNêgorodôfolia, falou
pramim, foimaisde trintaanos,numémais, agoraeleé evangélico,né
numémais,maiseuqueriaquecêmecontassecomoqueeraafolia,que
têmláaindaosdistritos,asregiões,euqueriaentenderisso.Comoqueera?

15 SB8 A folia era, era juntava, tinha o (?) que era o encarregado de carregá a
divindade,banderané,tinhaoviolero,queeraosenhorquecantavafalano
na divindade e tinha os otros fulião, caxero, que troca a caxinha
cumpanhano a música, e alí formava. Chegava novo moradô, ia saldá o
moradô, né, aí fazia a sodação, lá na frente da porta tinha um arcoíris
quelesfazia,fazianão,indafaizainda.Alíeleprepara,põemuitacoisa,lá
noartoepõeapombadivinatambém,mexeláedesenhaapombaepõelá.
Agora a folia chega,vai fazê a sodação, chega e traizo senhorDivinoe
NossoPaiRedentor,eledesceudocéuàterra,veiovisitáosnobremoradô.



Aí peão canta: “De longe eu avistei, ua amostra de alegria, tão nobre
moradô, esperano a santa folia.Aí o otro: “... a santa folia chegô, que o
Senhor Deus Nosso Pai Redentor vêi trazêr o fulião para abençoár os
moradô...”. Aí vai mexe no arco: eu vos trago esse arco na porta do
moradô,euvostragotambémcomretratodoDivinoRedentor,eocanto.
Eu vos trago esse arco também que ele preparô, eu vos trago ele com
DivinoRedentor, e aí vai.Quandoeu tava giranona fuliao cumpanhero
meu feiz a sodação e largô a pomba pra mim soltá, aí eu olhei lá, tava
pomba, (?) pomba rica que de lá do céu ela veio, ela têm as pena toda
dorada,têmopéeobicovermei,ês,povofoioiônabandera,justamentea
corda,ébonitodemaisasenhoraassistí,eunumdôcontadecantátudo.

 E Nãomaisosenhorcantoumuito.

16 SB8 Émuitacoisa.Praasenhoraassistiumcantodumafoliaassimintero,leva
muita hora, até inda agora de poco, nóis girano folia, aí nóis chegônum
moradô,aínóstavabanhano,aívêiumcaraládo,dafazenda,óia(?)têm
umafoliaesperanoocêisaí,aíootrocumpanheroquéroguiafalou:ócumé
quenóis faizagora?Falei:dexacomigo,quemvaicantá somonóisdois,
dexa,equemvaicantáprimerosomonóisquetácheganoquevamosordá
osquejátálá,dexacomigoqueopauquebradojeitinhoque...porqueé
muitofacim,né.“Euvostragoessafoliaqueaquinosestáesperano,vos
tragocumDivinoEspíritoSantoqueagoratáchegano”.

 E Quebonito!

17 SB8 É.Aícomofala...?Ah,falemoemnomedoPai,queéanossaobrigação,aí
docomeçoné,Pai,FilhoeSpritoSanto,começemoasoração. Aíooto
respondelá:“Pai,FilhoeEspiritoSantoqueénossoPaiverdadeiro.Não:
“Pai,FilhoeEspíritoSantoqueénossopaiverdadeiro.”

 E Não.Depoiscêvaimemostrá,dissequetêmunshinos.

18 SB8 FalemoemnomedoPai.Comecemoasoração,cumsóDeusdeverdade,
aqui falamo nas trêis pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima
Trindadeéuaricadivindade,aquinocéutêmseuretrato,aquinaterratêm
seuretratolánocéuestáaverdade.Tudomuitobonito.

 E NossaSanhora...

19 SB8 Esseé,têmotro.Deusfeizomundomuitograndebemapreparado,feiza
Terramaravilhosaeocéuazulestrelado.

 E Quegracinha.

20 SB8 Éeu[].“QuemfeizessemaravilhosomundofoiSenhorDeusonipotente,
feizAdãoefeizaEva,poisnomundopratêgente”.Asenhoraassistíum
cantodefolialá,hojeé...aturmalánumtá,quelátudoévioleronovo...

 E Uaiosenhortátãonovo.Osenhornãoparticipamais?



21 SB8 Euparticipeiaténoventaeum.[]folianafazenda,depoiseu,passeiasofrê
dacoluna,numguenteiandáàcavalomais,aípasseiacantásóládentroda
cidade.

 E Enoúltimodiatêmafestalánaigreja?

22 SB8 Agoratêm.

 E Quandoqueé?

23 SB8 Elavaicumeçáagoradiatrinta.

 E Ah,oanoquevemeutôaqui,euvouláver.

24 SB8 Antigamente era festa, começava dia trinta, novena e baile toda noite,
aquele (?) bebida, era festa, quando era dia sete, era o levantamento, era
levantamentodemastro,atéhojetêm,(?)Eantigamenteafestaeramuito
linda.

 E Comoéqueé?

25 SB8 Era muito linda a festa. Mais a festa do Divino Spirito Santo era mais
bonitaainda,euassistierapregadonabarradasaiadaminhamãe,aínos
fomoassisitiao imperadôdesceda igreja,descecumacoroanacabeça,
tudopreparado,umquadroalídaimperadôquetáfazenoafestaeotrodo
anoseguintealidento,umcácoroanacabeçaeootocumoramo,chama
Bartão,aíagentejásabia,aqueleláéoimperadôdoanoquevem.Tinha
tar contra dança, naquele tempo era rapaiz que dançava, vestia demoça,
quêsrapaiznovo,dezessete,dezesseis,dezesseteano,vestiasaía(?)deum
arco, de flor, tudo bem fantasiado, e tinha um sanfonero que erameu tii
quesabiatocánessasfesta,tocavacadauamúsgaapaxonada,goramemo
ês descia dançano, num sei sé na frente ou atrais do imperadô. Senhora
precisava de vê que beleza, ia pra lá pra casa do imperadô cumê doce,
chegava lá mesona de doce que, pelo mundo afora, lá era todo mundo,
cumia do doce. Se o doce sobrava, o que fazia pro Divino Spírito santo
sobrava,êsmandavanascasaprôsotrosquenumfôro.Maisisperdicánum
isperdiçavanão.

 E Quemaravilha.

26 SB8 Era bunita a festa e era grande, cumprida a festa, cumeçava dia vinte e
quatro de maio terminava fim de junho, terminava cum currida de
cavalhada, entre mouro e os cristão. Aí, quando era as, correu cavaiada
segundaeterça,faiavaquartafeiralavavaogongópraiprafestadeNossa
SenhoradaPenha.PertimládePilar,numseiseédezoitoquilômeto,só
queépertomemo,muitoperto.Festamuito,matavamuitacriação,galinha,
porco,vaca,pratratádumpovão,hojenumpodefazênadadissoné.

 E Uaimaisporque?

27 SB8 Hojenumdáconta.Hojecêfôfazêuaofertadessa,sóvacatemquemata



quato.

 E Opovoaumentouné.Agoranumdámaisnão.

 P Povoarmentôdemais.

 E Emecantaaquiumacoisaqueosenhordevesaber.Aquelasmãe,amãe
pretaeamãebrancalánapraça.Porquêqueelassãoviradas?

28 SB8 Uai,aquelaé...uarepresentaosescravo,amãepretaeaotrarepresentaa
rainha, amãebranca, representa aquêspovobranco, (?) senhoradama, e
hojeagentefalaprimeradamané,naqueletempoerasenhorade(?)rico,
umpovorico.Então,têmamãepretaeamãebranca.

 E Mais é uma virada de costa pra outra. Por quê que não são as duas do
mesmolado?

29 SB8 Poisédeviadesêdefrentené.

 E Deviaserdefrente.

30 SB8 Êsnumsobecolocáeladireito.

 E Aquiloalifoifeitomuitotempoouérecente?

31 SB8 Não,foifeitoagora.Pocoprazo,eutavatrabaianonaprefeitura.

 E Gentemaisporquêquebotaramumadecostapra...?

32 SB8 QuemfeizaquiloláfoiosenhorfulanoquetálaArvintéfiodoCarmo.O
mióprefeitoquePilarjápsuiu.

 E Comoqueelechama?

33 SB8 Arvin[]doCarmo.OmióprefeitoquePilarjápsuiu.Aquelamãepreta,
mãe branca que têm lá na praça da mãe, têm aquela estauta que têm na
travess... na, quandovai, têmna venida grande, ali pu lado de baxo têm
umaestataládogarimperoquefundôPilardeGoiás.ElechamaJoãoPinto
deGodoi,tácumabatêiaeumpá.Ecánafrentepertodaondeeraminha
casa, de frente a prefeitura têm aquela praça dos cavalero, tudo foi ele
quemfeiz.Quelasruatodinhaláarsfaltada,carçado,tudofoifeitodele.Foi
o milhor prefeito que Pilar já psuiu. Têm trêis prefeito que cumeçô,
primerofoiJovianodoCarmo,cumeçô,Pilarnumtinhagrupo,numtinha
prefeitura, e esse tar, esse Joviano do Carmo ganhô pa, única veiz que
alguemganhôláemPilarfoipraele,praesse.Então,elefeizaqueleforu,
foi ele quem feiz, feiz o grupo lá de cima e feiz aquele, aquele... aquele
prédo,aquelequehojeéocorreio,queaqueladeputadaArmerindaArante
foimuitobemvotadalá,entãoelamandôuaverbapraele,eleeraprefeito,
quefizesseláuaobraquesirviçepratodo,aíelefeiz,láera,eracrube,nóis
dançô muito lá dento. Depois é, negócio, prefeito foi mudô pois como
bando,bancodoBrasilné.Teveládepoisobancosaiu,hojeécorrei.Foi
muito, foi ele começô,depois entrô senhorArmerindoBatista, foi levôa



luizdacachoeraDorada,lámontôcentotelefoni,lárumô,diversascoisa.E
oArvino[]doCarmoque,aindatánoqueelefeiz.

 E MeuDeusdocéu.

34 SB8 Queentrôládepoisnumfeiznadamais.

 E Masporque,tudofilhodelá.

35 SB8 Tudopárobá.Cambadadeladrão.Pilarévítimacomoprefeito,eudeude
mulequim, eu conheço Pilar, ia lá, prefeito naquele tempo inda era os
CaiadoquemandavanoGoiás, feiznadanada.Numdexouaestacapum
eleitôamarráuaégua,fincado.Edepoisês,dotôPedrodirrubôeleganhôa
política e tirô a capitar delá e passô pa Goiânia. Goiânia aqui chamava
Muchambombo.

 E Ahé?

36 SB8 PrimeronomedelaeraMuchambombo.

 E Sabianão.

37 SB8 EAnapiAnta,NasAntas.

 E Daondequeveioisso?

38 SB8 Poisé,nomeantigodeAnapiseraAsAntas

 E AsAntas.

39 SB8 EGoiânaMuchambombo.

 E Oquêquesignificavaisso?

40 SB8 Numseiporquênão.Anapiéseráporquelátinhamuitaanta.Esselugar
aquió,SenadôCanedo,numfalavanelelánão.

 E ElesfalarampramimquetambémtêmmuitagentealidePilar,povomais
velhoassim,quevaivoltatudoprasfazenda,prasroça,dissequetêmtrês
lugarlápertim,queeuacheiumnometão...Pirraça.

41 SB8 Pirraçafoisituadagorapoco.

 E Maisoquêqueélá,láécidade,erafazenda?

42 SB8 Era fazenda. Depois ês situô ela lá, pois lá como cumerço, então os
motorista.Cêsabecoméqueé,êsémuitocrítico,aípoisnomeláPirraça.
MaisláéregistradoPilarCruz.

 E Ah,nãoéessenome.

43 SB8 RegistrôláPilarCruz.



 E Aídisseque têmoutro luga lá... comoéque é,RiachãodasNeves, não,
RiachãodasPedras.

44 SB8 RiachodasPedra.

 E Oquêqueéissolá?

45 SB8 Córgo.

 E Ahmaistêmumacidade,têmumdistritocomessenome?

46 SB8 Têm, mais no Riacho das Pedra, eu num sei lá é enconstado no, no,
CamposVerde,eutôintepetado,quelánesse,aquelelámemoquechama
Riacho das Pedra, lá onde têm um senhô que morava lá, ele mudô, tá
moranoaquiemGoiâna.

 E EoCruzeiro?

47 SB8 Cruzero já é aqui perto, têmoCruzerim, que é lá perto de, daPirraça a
gentechamadeCruzerodoAlípio.

 E Decertoéhomemquemorôláentão?

48 SB8 Éohomiquemoralá,moravalá,numseiselemorreu.ElechamaAlípio.
AgoracápertodoPilartêmaqueleraiarzimchamaCruzerotambém.

 E Ahéessequefalaramtêmmuitagenteantigaquemoralá.

49 SB8 Poisera,porqueláenconstadopertodoPilartêmesseCruzerolá.

 E Ecêconhecealguémque,que,maisoumenoscontemporâneodosenhor,
damesmaidadequemoralá?

50 SB8 Que,daminhaidade?

 E É.

51 SB8 Não,numseinão.Quelá,ametadequemoralátudoégentedefora.

 E Ah,nãotêmpovodePilarnão.

52 SB8 Não.PovodePilarmemonummoralánão.

 E FicaemPilar...

53 SB8 Nummorava,sósemudôagorapoco.

 E Ficanosarredoresali?Ficanosarredoresali,opovodePilar,povomais
antigomoraláouvaiprasfazendas?Oseusamigos,quemquetávivo?

54 SB8 Osmaisantigo?

 E É.



55 SB8 Mais antigo só têm lá dois.Chama JoaquimCastilho e JoaquimAranha,
maisessestãolá,nummudanão.JoaquimAranhajátámuito,nodiada
festadoDivinoeu tive lá,né,euviele sentado lána,naportada igreja,
indafaleipaturmaessadecadênçadeleéfartadetomávitamina,numtoma
vitamina.

 E Porissoqueosenhortáforteassim?

56 SB8 Éporquedaidadedelenumé,numtádeleficáassimdecadenteindanão,
indanumtêmcemanoainda,seletivéumnoventaano,né,apessoanum
podeficásemnumtomávitaminanão.Éaprimeracoisa,tudonavidada
gente infraquece, têm cabelo branco infraquemento do sangue, o sangue
enfraquece,acarneenfraquece,osnervoviratrapo,tudoficaruim,senum
tomávitamina,num[]nadames,ficapámãodozotomaisquedepressa.
É, dá pra fazê pricisão na cama, pessoa têm que... véi têm que de veiz
enquandotomávitamina,nãomuito,maisdeveizenquantotemquetomá,
paquilibráasituaçãodagente.Oheutôcumoitentaequatoano.

 E Parecedejeitonenhum.

57 SB8 Eunumtrabaioporqueonetomeproibiuqueminhaculunaintortô,tanto
trabaiá,carregápeso,carregácemquilodetremnascosta.

 E Nossa.Muitacoisaqueosenhorcarregô?

58 SB8 Uai,doissacodecimentoeupunhanoombro,écemquilo.Daculunanum
presteimais.

 E Ahmaisnumprestô,táaífirmeefortepracontáashistórias.Verosnetos
crescerem.

59 SB8 Numpodetrabaiá.

 E Maischegaumahoraquetêmquedescansar,trabalhouavidainteira,tem
quedescansar.Têmhoraquetemquedarumtempo.

60 SB8 Numpodetrabaiá,numpodefazêforça.Ésócumê,durmi,ficáàtoa.

 E Delícia.Osenhorgostadevernovela,denotícia,dejornal?

61 SB8 Oque?

 E Osenhorgostadeassistirtelevisão?

62 SB8 De veiz enquanto, até tem uma lá no meu dormitório, de noite meu
divirtimentoéela.

 E Oquêqueosenhorgostadeassisitir?

63 SB8 Ah,euassitoé firme,uanovela,novelané todanão,que temuasnovela
muitoruim



 E Équal?Eunumtoassistindonovela.

64 SB8 Essaquetápassanoagora...Coméquechama...euesqueço.

 E Passione?

65 SB8 É,pa,paciên,passione.

 E Éruim?

66 SB8 Muito sem graça, têm a tar Fernanda Montenegro, parece quela é a
principardanovela,entãopassamaiséela.Elaémuitosemgraça.

 E E, hoje o povo nem sabe fazer novela mais né? Você lembra de Roque
Santero?

67 SB8 Lembro.

 E UmanoveladosinhôzinhoMalta,quetinha?

68 SB8 É.

 E E:Eraboaaquelanovela.

69 SB8 É,aqueleera,aquelesabetrabaiá.

 E LimaDuarte,eleébom.

70 SB8 É,LimaDuarte, ele sabe trabaiánuanovela.Primeraveizque eu assisti,
queeleentrôtrabaiano,eleerajagunço,eleeracangaçero,jáentrômatano
gente.

 E Aíébão.

71 SB8 Entrômatanogente.Eleébomtrabaiáninovela,sinhôzinhoMarta.

 E Ebomdemais.Escuta,osenhorvailápraPilaragoraquando?

72 SB8 Olha Deus me protegê e Nossa Senhora do Pilar minha padroera me
protegê,diaseiseutôcumvontadedechegálá.

 E Oquêquetêmla?

73 SB8 Elevaimeleválá.ÉafestadeNossaSenhoradoPilar.

 E AhéafestadeNossaSenhora,então.

74 SB8 Látêmcorrêcavalhada.

 E EDeusquiser...

75 SB8 Diadecorrêéoitoenove.

 E Oitoenove?Ahnãoanoquevem,seDeusquisereuvou lá,voucomo



senhorláprocêmeexplicardireito.Euchegoemjulho,doanoquevem.

76 SB8 Esse... Até a cavalhada diferençô muito. Quando eu era muleque, lá em
Pilar tinhaum,umcaraque serviapra sê cavaleromemo, eradesses cara
impostor, mostrava as, o fio do arranco, um chamava João Soar o oto é
Antonio da Assunção. O João Soare era rei da, da Muritânia e Antonio
Assunção rei da cristandade, que são turco né. O Soare era do rei da
Mauritânia, da Europa. Então, quando no cumeço da, hoje é, têm os
príncipené,mandaospríncipeleváredaçãolápuoto,aíootochegafaiz
cuntinença,doiscavalero,doisvemrecebêele,vaieleeumoto,aíchegalá
encontra,aífala,falanão,embaxadôtêmentradafranca.Aíele,eleentra,
chega lá bate cuntinença pu rei da cristandade, o rei da cristandade
responde:oquebusca cavalerona terrada cristandade?Ele fala:Eu sou
príncipeRoldão,vimdeládaOropatrazêumalindaimportanteembaxada
domeusuperior,reidetronomauritanaedelevos(?)emedêaresposta.O
reimanda:fasta,fasta,fasta.Nhummedigapalavracumtantaarrogância
assim.Nabrabezamemo,noprecisadevê.

 E Nossa,maiseuvouverdemais.

77 SB8 Nabrabezamemo.Agoraquandoénofimdacurrida,êstopaosdoisláno
mei do campo eo rei da Muritânia empurra nele, fala: Nem que a terra
treme, nem que vem o sol a suspirá, nem que a terra seja banhada cum
sanguedoseureinado,cumcortedaminhaespadacortoasuacabeçapõe
namaisartatorredomeucastelo.Aíoreidacristandaderesponde:Ohrei[
], tu me disseste palavra cum mar dipromacia, por lei de Nosso Senhor
JesuisCristoeueide tevencê.Hojediferenço tudo,as embaxadahoje é
diferente.

 E Masnum temessa coisaque... o senhor tádramatizanobemdemais.Ele
nãosãobonsassimhojenão?Numéigualassimquecêtáfalandonão,é
diferentené?

78 SB8 É,hojeédiferente.Eujáfaleimemoproscavalero,nossasuasembaxada
hojeédiferente.

 E Eles?

79 SB8 Eu tô custumado, eu ficava, depois eu passei a trabalha, sê trabaiadô
sirvinoosservente,essecavalero,tudo,fuichefededomináocampo,eu
escutavamuitooscavalerofalapu,“Apertaalançanamão”,nahoraque
vai pedí continença, o quê que é pra falá pro otro rei, aí o rei falava:
“Aperta a lança na mão e me faça de si um bom cavalero”. Cê fala pro
príncipe,dessejeitoehojenumfalaisso.

 E Ahmaisosenhortêm...Osenhorfaloupraeleslá,elesnãomudaramnão?
Acharamruimcêfalar?

80 SB8 ÊsveioaquiemPirinópis,pegôembaxadafoidaqui,pegou(?0foidaqui
dePirinópis,édiferentedessa,dessaAntigaqueeratradicionalládePilar.
A ota embaxada era bonita, os cavalero tudo..., cavalo impinava, ficava



naquele...eêsfalano,numimportavapucavalonão.

 E Nossa,ninguémcaía?

81 SB8 Não.Caíanão.

 E Sabiamontá,hojenemisso.

82 SB8 Caíanão.Prinçalmenteessequetavaentrano[]pareciaocapeta.É,ele
num caía não, cavalo pulava cum ele tava dano embaxada, falano dura
memo,nemnumimportavacumcavaloimpinánão.Eleeraterríve.Brabu
pra setenta. E o oto tamem num era bobo não. João Soare, tinha assim,
tipãoassimdecangaçero,ele,ele,faladeleeragrossa,eleoiavaassim,via
queletinhamardadenoolho.

 E MaisseDeusquiserquandoeuvoltar...Vocêvaitodoanoné?

83 SB8 Faieium,agoraemdoismileenoveeufaieidelá,marquasetodoanoeu
vô.

 E Entãonóisvamosencontrarláanoquevem,procêmecontámaiscaso.

84 SB8 Agora,[]tarveisoanoquevemagentenumtávivo.

 E mais quê que é isso, vai vivê muito ainda, desse jeito, tomano vitamina,
forte.

85 SB8 EutôesperanoquarquéhoraDeusmandá,quemdenovonummorreude
véinumescapanão.






